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O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, nomeada pela Portaria PMS nº 
189/2021, torna público que, impreterivelmente e após o credenciamento dos proponentes, será realizada 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que obedecerá às 
disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto n.º 10.024/2019, da Lei Complementar n.º 
123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
certame e demais exigências deste Edital. 

 
➢ DIA: 11 DE AGOSTO DE 2021 

➢ HORÁRIO: 09h00 (horário de Brasília/DF) 

➢ ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

SEÇÃO I – DO OBJETO

  

 
1. A presente licitação tem como objeto para à AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, 
conforme condições do Edital e seus anexos. 

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
Compras Públicas e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

1.2. As quantidades neste estimadas são apenas uma previsão de gasto, não podendo 
ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa 
poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer 
indenização ao adjudicatário. 

 

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  

 
A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 1.181.306,87 (um milhão cento 

e oitenta e um mil trezentos e seis reais e oitenta e sete centavos), as despesas decorrentes da 
execução do contrato ocorrerão à conta dos recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2021:  
Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de 

Planejamento e Desenvolvimento; Secretaria Municipal de Finanças; Secretaria Municipal de 
Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

STTRANS; Fundo Municipal de Saúde, – Recursos próprios do município / FUS / SUS / FUNDED 
40 e outros. 

Classificação Funcional: 04.122.2002.2714; 08.122.2002.2715; 04.125.2003.2716; 
04.122.2002.2721; 04.121.2002.2724; 04.122.2002.2726; 12.361.1005.2729; 

08.244.1002.2751; 15.122.2006.2771; 15.122.1011.2788; 10.301.1004.2800. 
Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo 
 
SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
 
3. Poderão participar deste Pregão as interessadas com objeto compativel ao licitado e que estejam 

cadastrados no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. Os lotes exclusivos a ME e EPP somente estas 
poderão participar. 

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, 
informando- se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema. 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 082/2021 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
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3.1.2 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

3.1.3 Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, conforme disposto nos 
respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 

3.1.4 O lote exclusivo a ME e EPP deverão comprovar tal enquadramento conforme 
edital. 

3.2 Não poderão participar deste Pregão: 
3.2.1 Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, fundos e entidades municipais como 
autarquias, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.2.2 Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação; 

3.2.3 Empresário impedido de licitar e contratar com a Prefeitura, durante o prazo 
da sanção aplicada; 

3.2.4 Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto 
no art.72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/98; 

3.2.5 Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da 
Lei n.º 8.429/92; 

3.2.6 Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei n.º 
8.666/93; 

3.2.6.1 Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º  
da  Lei  n.º  8.666/93  a  participação  no  certame  de 
empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu 
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a 
atuação no processo licitatório. 

3.2.7 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
3.2.8 Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível 

com o objeto deste Pregão; 
3.2.9 Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão, ou 

incorporação; 
3.2.10 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

3.2.11 Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 

3.3 Referente aos itens do lote exclusivos a ME e EPP somente estas poderão participar deste 
processo, conforme LC 123 de 2006. 

3.3.1 Conforme art. 47 da LC 123/2006, ojetivando a promoção do 

desenvolvimento econômico e social no âmbito muncipal e regional, serão 
permitidas a participação de ME/EPP que estejam localizadas até 80 

km de distancia do município de Sousa-PB. 
3.3.2 Considerando processos anteriores de empresas ME/EPP vencedoras 

lozalizadas a maior distância que não cumpriram os contratos e causaram 
prejuízos ao município;  

3.3.3 Considerando o objetivo da lei da regionalização; 
3.3.4 Considerando que o produto deste processo é de uso contínuo de grande 
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importância; 

3.3.5 Considerando que o atraso da entrega retarda atividades diárias, passa 
este processo a determinar raio mínimo de distância.  
 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA

  

 
4.1 A licitante poderá vistoriar o local onde será executados os serviços, entretanto não 

poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem 
das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da 
execução do objeto deste Pregão. 

 

SEÇÃO V – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  

 
5.1 A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para 
abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e 
dos documentos de habilitação.  

5.2 A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global da 
proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução 
do objeto. 

5.3 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 

5.4 A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

5.5 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, 
em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º 123/2006, para fazer jus aos 
benefícios previstos nessa lei. 

5.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade 
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

5.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
5.7.1 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 
5.7.2 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados. 
5.7.3 O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 
avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 
10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia. 

5.7.3.1 Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro 
enviará, via chat, mensagens às licitantes informando 
a data e o horário previstos para o início da oferta 
de lances. 

5.8 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

5.8.1 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, cabendo as mesmas prorrogarem 
a validade de suas propostas. 

 
 

Impresso por convidado em 02/08/2021 10:23. Validação: 789E.3888.AE5E.F1D5.AF07.5446.B218.B353. 
[PDF] Edital da Licitação. Doc. 56634/21. Data: 29/07/2021 16:01. Responsável: Adriana C. Alves.

4

4



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
 

  
 
 
 
 

1 
 

 
SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  

 
6. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.2 Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  

 

7. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.1 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances 

7.2 As empresas devem observar quando forem formuladar suas propostas a lei municipal 
Lei  nº  2.211/09,  em  que  todos  os  valores  de  pagamentos  relativos  ao fornecimento 
de bens, serviços e contratação de obras, será creditado o produto resultante de 1,5% ao 
Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos Negócios, retido na fonte, que institui o 
Programa “Fazer Negócio”. 

 

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

  

 
8. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
horário e valor consignados no registro de cada lance. 

8.1 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela 
ofertado e registrado no sistema. 

8.2 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da 
ofertante. 

8.3 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
Sendo respeitado os beneficios de ME/EPP nos casos de processo com ampla 
concorrência. 

 
8.4 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de 
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe 
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.5 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance 
cujo valor seja manifestamente inexequível. 

8.6 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, 
e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente 

Impresso por convidado em 02/08/2021 10:23. Validação: 789E.3888.AE5E.F1D5.AF07.5446.B218.B353. 
[PDF] Edital da Licitação. Doc. 56634/21. Data: 29/07/2021 16:01. Responsável: Adriana C. Alves.

5

5

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
 

  
 
 
 
 

1 
 

 
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do fato aos 
participantes no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

8.8 Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim 
definido no inciso II do caput do art. 31, do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.9 A etapa de lances da sessão pública durará 15 (quinze) minutos, e após isso, 
será iniciada a fase de prazo fechado para os lances finais. 

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

  

9. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de 
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática 
pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta 
do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e 
observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o 
objeto deste Pregão; 

 

9.2 Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de 
desempate, ou receber quaisquer outros beneficios da Lei Complementar  n.º  
123/2006,  será verificado pelos meios legais, relativas ao último exercício e 
ao exercício corrente, caso a empresa tenha extrapolado faturamento máximo 
permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar. 

9.3 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma 
automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem 
na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

9.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta 
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do 
desempate; 

9.5 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

9.6 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o 
procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes. 

SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO

  

 
10. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste edital. 

10.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelas demais licitantes. 
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SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  
11.  A licitante melhor classificada - deverá a proposta de preço adequada ao último 

lance, em arquivo único, no prazo no prazo de 2 (duas horas), contado da convocação efetuada pelo 
Pregoeiro por meio da opção do sistema utilizado. 

11.1.1 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 
compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade 
da proposta com as especificações técnicas do objeto. 
11.1.2 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro 
de pessoal da PREFEITURA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar sua decisão. 

11.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

11.3 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando sereferirem a materiais e 
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou 
à totalidade de remuneração. 

11.4 Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou 
com preços manifestamente inexequíveis. 

11.5 Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global 
quanto os valores unitários estimativos da contratação. 

11.6 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

11.7 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 
apontadas pelo Pregoeiro. 

11.8 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
instrumento convocatório e a lei. 

11.9 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, 
na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este 
Edital. 

11.10 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 

 

SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO  

12.1 A habilitação das licitantes será verificada pelo pregoeiro e membros da comissão, 
observando os documentos especificados neste Edital. 

12.2 Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a 
proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados 
para a abertura da sessão pública. 

12.3 Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, são: 
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12.3.1 Declaração, separada de qualquer dos envelopes 
exigidos no subitem abaixo, dando ciência de que cumpre os requisitos de 
habilitação para o presente certame licitatório, conforme Modelo de Declaração, 
constante do Anexo III deste Edital, nos termos previsto do inciso IV, do art. 11, do 
Decreto nº 3.555/2002. 

12.3.2 Declaração de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, quando for o caso (conforme modelo anexo III a este Edital), previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006. Deverá OBRIGATORIAMENTE estar acompanhada 
de certidão expedida pela Junta comercial ou Secretaria da Receita Federal 
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou outro documento válido, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, 
de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 
DNRC emitida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para 
abertura deste certame. 

12.3.3 Declaração expressa do responsável pela empresa de 
que a mesma não está impedida de participar de licitações e que não foi 
declarada inidônea para licitar e contratar com Administração Pública, e que está 
ciente da obrigação de declarar o fato superveniente, em cumprimento ao disposto no 
parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme  modelo constante do 
anexo III deste edital; 

12.3.4 Declaração de que não possui em seu Quadro de 
Pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo da condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, incluído pela (Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante do 
anexo III deste edital; 

12.3.5 Declaração de que está ciente das exigências deste 
edital e que concorda e aceita suas condições, conforme modelo constante doanexo 
III deste edital. 
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12.4 RELATIVA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
12.4.1 Empresário Individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 
12.4.2 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; 

 
12.4.3 Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
prova da indicação dos seus administradores; 

 
12.4.4 Microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da 
Resolução CGSIM nº 16/2009, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

12.4.5 Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização para funcionamento. 

 
12.4.6 Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social 
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 
arquivada na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei no 5.764/1971; Inscrição no Registro 
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência. 

 
12.4.7 Autorização de Funcionamento (alvará de funcionamento) 
emitido pela Prefeitura Municipal do domicílio da licitante e taxa 
quando for o caso; 

Nota: Os documentos acima mencionados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva, com exceção do item “12.4.7”. 

12.5 RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
12.5.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) emitido pela Secretaria da Receita Federal; 

 
12.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
(Tributos Federais e Dívida Ativa da União e relativo à 
regularidade social); 

 
12.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do licitante; 

 

12.5.4 Prova de regularidade para com a Fazenda 
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Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

12.5.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida 

pela Justiça do Trabalho; 

12.5.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de 

Situação – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal. 
 

Obs: É Assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

12.6 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
12.6.1 Certidão Negativa de Falência ou Execução Patrimonial, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, no máximo (30) trinta dias da data prevista para 
abertura das propostas. 

 

12.7 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
12.7.1 Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, fornecido por 
pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove o fornecimento de 
produtos/serviços em características e quantidades compatíveis com o objeto desta 
licitação; 
12.7.2 Autorização de Funcionamento expedido pela ANVISA ou Vigilância 
sanitária Estadual ou Municipal. 

12.8 As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação, quando permitido por lei, deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências, como o caso da lei 123/2006 e casos da lei 
8.666/93. 

12.9 Realizada a habilitação, será verificado eventual descumprimento das vedações legais, 
mediante consulta ao: 

12.9.1 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

12.9.2 Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

12.10 As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária 
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

12.11 As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, por meio de cópia 
do instrumento que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, dentre outros documentos. 

12.12 O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para 
verificar as condições de habilitação das licitantes. 

12.13 Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já 
apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão, 
mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao último lance. 

12.14 Os documentos remetidos ao sistema Compras Públicas poderão ser solicitados em original ou 
por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.  

 

12.14.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao setor de licitação da prefeitura municipal, a Rua Coronel 
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José Gomes de Sá, Centro, Sousa-PB. Sob pena de inabilitação, os documentos 
encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número 
de inscrição no CNPJ. 

12.15 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado, e ambém devidamente consularizados ou registrados no cartório de 
títulos e documentos. 

12.16 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão 
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 
documentos. 

12.17 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal  
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 

12.18 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 
na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, podendo ser prorrogádo por igual período, para a regularização da 
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.19 O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do 
resultado da fase de habilitação. 

12.20 A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração 
pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 

12.21 A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

SEÇÃO XIII – APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA  

 
13. Não se exigirá demonstração do serviço ofertado, como também não será exigido 

apresentação do produto ofertado. 
 

SEÇÃO XIV – DO RECURSO  

14. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recurso. 

14.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à 
licitante vencedora. 

14.2 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-
a, em campo próprio do sistema. 

14.3 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente. 

14.4 Para efeito do disposto no § 5º do artigo  109  da  Lei  n.º  8.666/1993,  fica  a  vista  os autos 
franqueados aos interessados, no setor de licitação, endereço supramencionado, na PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOUSA. 

14.5 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 
pela autoridade competente. 
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14.6 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

SEÇÃO XV– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

15.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 
em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

15.2 A homologação deste Pregão compete prefeito municipal. 

15.3 O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 
 

SEÇÃO XVI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

16.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para 
assinatura do contrato, dentro do prazo de 3 (Três) dias úteis, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2 Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante 
vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

16.3 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. 

16.4 Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á pelo envio de documentos da empresa 
contratada se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

16.5 Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, 
poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da 
adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 
classificação. 

 

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES  

17. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a 
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

17.1 Cometer fraude fiscal; 

17.2 Apresentar documento falso; 

17.3 Fizer declaração falsa; 

17.4 Comportar-se de modo inidôneo; 
17.4.1 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 

92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 
8.666/93. 

17.4.2 Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
17.4.3 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
17.4.4 Não mantiver a proposta. 

 

SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

18. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física 
ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 
exclusivamente para o endereço eletrônico cplsousa2017@yahoo.com., até às 13 horas, no horário 
oficial de Brasília/DF. 

18.1 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 
impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação. 

18.2 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 
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realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
18.3 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
para o endereço eletrônico cplsousa2017@yahoo.com 
18.4 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos 
de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento 
do pedido. 
18.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 

 
SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS  

19.1 Ao prefeito compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato 
superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

19.1.1 A anulação do Pregão induz à do contrato. 
19.1.2 As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

19.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação 
e habilitação. 

19.3 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de classificação e habilitação. 

19.3.1 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados 
na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste 
Pregão. 

19.4 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 
serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 
documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

19.5 Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as 
últimas. 

19.6 Fica determinado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO como veículo oficial de meios de comunicação 
para todos os atos deste pregão, inclusive os atos relativos ao contrato. Caso como, convocação, abertura 
de prazo, entre outros são exemplos de atos que poderão ocorrer ou que poderão ser publicados neste 
meio. 

19.7 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 
10.520/2002. 

 

SEÇÃO XX – DOS ANEXOS  

20. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
a. Anexo I – Termo de Referência; 

b. Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 

c. Anexo III – Modelo de declarações 

d. Anexo IV – Minuta do Contrato; 
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SEÇÃO XXI – DO FORO  

21. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça competente, no Foro da cidade de 
Sousa/PB. 

 

Sousa-PB, 27 de JULHO de 2021. 

 
Alyne Santos de Paula 

Pregoeira
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
1.1 AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, 
conforme condições do Edital e seus anexos. 
 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição justifica-se em virtude da necessidade de suprir as demandas internas de 

secretarias/órgãos solicitantes, que compõem a Administração Pública municipal, para dar 

continuidade aos seus serviços e funcionamento de suas dependências, além disso, 

promover a segurança alimentar e abastecimento das necessidades corriqueira das 

secretarias, a exemplo da manutenção das atividades da casa de Sousa na Capital, das 

Unidades Básicas de Saúde, CAPS, Centros de apoio ao idoso e às crianças. 

2.2 Considerando que em 2021 devido a pandemia, era previsto que algumas atividades 
diminuíssem, desacelerassem, assim teria um consumo menor devido os trabalhos home 
office entre outros.  

2.3 Porém, no ano de 2021, o que era previsto para algumas atividades diminuíssem elas 
aumentaram, pois com a pandemia ao invés de diminuir o consumo acabou aumentando. O 
Samu e a UPA, por exemplo, mais que dobraram os trabalhos devido o grande aumento de 
casos. Upa que antes era um pronto atendimento rápido passou a ser internação. O Samu 
trabalhou muito mais durante o período da pandemia do que qualquer outra época. 

2.4 Além de a pandemia causar o efeito inverso, a prefeitura ao invés de desacelerar aumentou 
suas atividades, pois, devido a todos os danos causados pela COVID, e as restrições 
impostas e as normativas feitas pela administração para tentar diminuir os casos, muitos 
estabelecimentos tiveram que permanecer de portas fechadas por um certo período, o que 
ocasionou muitos desempregos, com isso foi criado o programa 3 refeição, onde a Prefeitura 
irá fornecer 500 quentinhas diariamente, com alimentos preparados e cozidos para 
população mais carente.  

2.5 Em outras palavras, a aquisição destes produtos, justificam-se pela necessidade 
imprescindível desta Prefeitura em garantir que seus funcionários e usuários tenham um 
ambiente adequado de trabalho e propício para a continuidade de suas atividades. 

 

3. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Lote I- ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP conforme Art. 47, Art. 48, inciso I, da LC 123/2006) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 Salsicha resfriada mista com registro no SIF KG 600 R$ 10,49 R$ 6.294,00 

2 Bebida láctea (iogurte), sabores diversos, 
embalagem com 1 litro, marca registrada. 

PCT 4500 R$ 4,59 R$ 20.655,00 

3 Bolo, produzido no dia do referido fornecimento KG 2280 R$ 16,50 R$ 37.620,00 

4 Pão tipo integral (pacote com no mínimo 10) PCT 298 R$ 5,95 R$ 1.773,10 

5 Bebida láctea (iogurte), sabores diversos, 
embalagem com 1 litro, marca registrada, que 
contenha em sua fórmula 0% açúcar e 0% gordura. 

PCT 178 R$ 4,59 R$ 817,02 

6 Açúcar cristal, pcte c/1 kg, marca registrada. KG 19978 R$ 3,75 R$ 74.917,50 

7 Amido de milho (tipo maisena) o amido deve ser 
fabricado a partir de matérias primas sais e limpo, 
isentas de matéria terrosa e de parasitas, não 

UNID. 125 R$ 3,75 R$ 468,75 
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podendo estar úmidos, fermentados ou rancosos. 
Sob a forma de pó, devem produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. Embalagem 
caixa contendo 500 (quinhentos) gramas, 
devidamente rotuladas conforme legislação vigente. 
Validade de 06 (seis) meses e fabricação não superior 
a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Com marca 
registrada. 

8 Adoçante dietético líquido - 100ml UNID. 125 R$ 4,50 R$ 562,50 

9 Amido de arroz para mingau 230 gr. UNID. 504 R$ 6,49 R$ 3.270,96 

10 Arroz tipo 1 classe longo fino, subgrupo polido, 
embalagem com até 01 kg/data de fabricação 
recente, com marca registrada 

UNID. 2720 R$ 4,75 R$ 12.920,00 

11 Arroz parboilizado longo fino tipo 1/embalagem com 
até 01 kg/data de fabricação recente, com marca 
registrada. 

UNID. 19200 R$ 4,75 R$ 91.200,00 

12 Arroz branco tipo 2/embalagem com até 01 kg/data 
de fabricação recente, com marca registrada. 

UNID. 432 R$ 5,25 R$ 2.268,00 

13 Aveia integral em flocos finos orgânica, 300g com 
marca registrada 

UNID. 356 R$ 3,90 R$ 1.388,40 

14 Biscoito doce sem recheio - tipo Maria, 
acondicionado em pacotes, envolucro c/3 tiras, 400g, 
marca registrada. 

PACT. 3188 R$ 4,45 R$ 14.186,60 

15 Biscoito Salgado 400g produto de primeira qualidade 
com marca registrada 

PACT. 2842 R$ 4,35 R$ 12.362,70 

16 Biscoito tipo maisena 400g c/ marca registrada UNID. 2035 R$ 4,69 R$ 9.544,15 

17 Biscoito água e sal, composição básica aromatizado 
artificialmente, farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, sal, c/ extrato de malte e fermento 
biológico, acondicionado em pacotes, envólucro c/3 
tiras, 400g, marca registrada 

PCT 1805 R$ 4,95 R$ 8.934,75 

18 Biscoito rosquinha de 400g produto de primeira 
qualidade com marca registrada. 

PACT. 1536 R$ 4,45 R$ 6.835,20 

19 Café torrado e moído, embalado a vácuo, puro, com 
selo de qualidade em embalagem de 250g, com 
marca registrada. 

PACT. 13133 R$ 5,39 R$ 70.786,87 

20 Caldo de galinha/carne, marca registrada, 
embalagem com 24 de 19g, marca registrada. 

UNID. 2411 R$ 12,85 R$ 30.981,35 

21 Cominho em pó 50g UNID. 192 R$ 1,60 R$ 307,20 

22 Creme de leite caixa c/ 200g UNID. 5893 R$ 2,99 R$ 17.620,07 

23 Goma fresca molhada embalada individualmente a 
vacuo pct de 500g. 

UNID. 2640 R$ 3,75 R$ 9.900,00 

24 Colorifico - em pó fino, homogêneo, obtido de frutos 
maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, 
dessecados e moídos, de coloração vermelho 
intenso, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, 
isento de materiais estranhos a sua espécie, 
acondicionado em saco plástico transparente, 
atóxico, resistente e hermeticamente vedado, com 
embalagem de 100g, marca registrada. 

UNID. 1602 R$ 0,75 R$ 1.201,50 

25 Cereal, ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, 
sais minerais, vitaminas e aromatizante, data de 

UNID. 115 R$ 5,75 R$ 661,25 
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fabricação recente, bem. Embalagem c/400g, marca 
registrada 

26 Doce em barra sabor goiaba e banana, embalagem 
em plástico com 550g, marca registrada 

UNID. 48 R$ 4,50 R$ 216,00 

27 Camomila embalagem 08g UNID. 1680 R$ 1,50 R$ 2.520,00 

28 Canela em pau embalagem 08g UNID. 1258 R$ 1,50 R$ 1.887,00 

29 Ervas para chá - constituído de flores, de espécimes 
vegetais genuínos dessecados, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico 
com 15g, embalado em apropriado com marca 
registrada. 

UNID. 4656 R$ 1,75 R$ 8.148,00 

30 Endro embalagem 15g UNID. 840 R$ 1,75 R$ 1.470,00 

31 Extrato de tomate, c/ mínimo de 370g, marca 
registrada. 

UNID. 2206 R$ 3,25 R$ 7.169,50 

32 Farinha de mandioca seca, fina, classe amarela, emb. 
C/ 1 kg, marca registrada 

UNID. 1087 R$ 4,75 R$ 5.163,25 

33 Farinha de milho pré-cozido (floco de milho), 
emb.c/500 g, marca registrada 

UNID. 6779 R$ 1,99 R$ 13.490,21 

34 Farinha de rosca(kg) UNID. 39 R$ 7,49 R$ 292,11 

35 Farinha (tipo semelhante a láctea), ingredientes 
farinha trigo, leite pó integral, açúcar, sal, 
características adicionais contém glútem, 
embalagem de 300g, com marca registrada. 

UNID. 547 R$ 5,80 R$ 3.172,60 

36 Farinha milho, apresentação granulada, tipo 
canjiquinha com 500 g, com marca registrada 

UNID. 250 R$ 3,39 R$ 847,50 

37 Feijão – macassar, tipo 2, novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios, com a umidade permitida em lei, 
sujidades isento de material terroso, sujidades e 
misturas de outras espec, acondicionado em saco 
plástico de 1kg, com marca registrada. 

UNID. 3688 R$ 8,95 R$ 33.007,60 

38 Flocos de milho flocada (pct c/500g) UNID. 250 R$ 1,99 R$ 497,50 

39 Macarrão tipo espaguete, c/ovos, emb. C/ 500 g, 
marca registrada. 

UNID. 8518 R$ 2,79 R$ 23.765,22 

40 Margarina vegetal com sal com pote 500g. Livre de 
gorduras trans, oriunda de óleo vegetal comestível, 
contendo vitaminas, açúcar e cloreto de sódio dentro 
dos padrões legais. Composição centesimal 
aproximada devera ser: proteínas 0,1g, lipídios 60 a 
80g e glicídios 0,0g, 1.500 ui de vitamina a, cremosa, 
com adição de sal, produzida e embalada dentro das 
normas que determina a legislação. Com marca 
registrada. Validade mínima de 04 (quatro) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega 
do produto. 

UNID. 3402 R$ 4,95 R$ 16.839,90 

41 Milho de pipoca - de primeira qualidade, bem. 
C/500g, marca registrada. 

UNID. 67 R$ 3,55 R$ 237,85 

42 Massa de semola para lasanha 500g com ovos UNID. 144 R$ 3,75 R$ 540,00 

43 Mistura para mingau sabor tradicional (Tipo 
cremogema) caixa 500g, marca registrada. 

UNID. 504 R$ 9,78 R$ 4.929,12 
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44 Óleo de soja refinado, emb. C/ 900 ml, marca 

registrada. 
UNID. 3774 R$ 9,80 R$ 36.985,20 

45 Peixe sardinha em conserva, inteira sem cabeça, 
ingredientes óleo comestível/água/sal e cítrico, 
prazo de validade 15 meses, embalagem de 125g 
com marca registrada 

UNID. 1786 R$ 5,25 R$ 9.376,50 

46 Queijo mussarela produto de primeira qualidade, 
com marca registrada. 

KG 538 R$ 37,50 R$ 20.175,00 

47 Queijo tipo coalho com registro no SIF ou SIE. 
Unidade de medida: KG 

UNID. 418 R$ 28,95 R$ 12.101,10 

48 Rapadura, produto de primeira qualidade, com 
marca registrada. 

UNID. 730 R$ 5,80 R$ 4.234,00 

49 Sal refinado, iodado, emb. C/ 01 kg, marca registrada. UNID. 4811 R$ 0,99 R$ 4.762,89 

50 Vinagre de vinho tinto, emb. C/500 ml, marca 
registrada. 

UNID. 672 R$ 2,95 R$ 1.982,40 

51 Leite Pasteurizado cx c/1 LITRO UNID. 902 R$ 5,78 R$ 5.213,56 

52 Milho branco para munguzá 200g UNID. 1018 R$ 3,85 R$ 3.919,30 

53 Tempero misto pct c/ 100g UNID. 1095 R$ 0,95 R$ 1.040,25 

54 Refrigerante, embalagem PET c/2 litros, marca 
registrada. 

UNID. 730 R$ 7,49 R$ 5.467,70 

55 Farinha de trigo com fermento, emb. C/ 10x1kg, 
marca registrado. 

UNID. 67 R$ 4,50 R$ 301,50 

56 Margarina vegetal com sal com pote 3kg. Livre de 
gorduras trans, oriunda de óleo vegetal comestível, 
contendo vitaminas, açúcar e cloreto de sódio dentro 
dos padrões legais. Composição centesimal 
aproximada devera ser: proteínas 0,1g, lipídios 60 a 
80g e glicídios 0,0g, 1.500 ui de vitamina a, cremosa, 
com adição de sal, produzida e embalada dentro das 
normas que determina a legislação. Com marca 
registrada. Validade mínima de 04 (quatro) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega 
do produto. 

UNID. 77 R$ 25,99 R$ 2.001,23 

57 Açúcar tipo comum de 1 kg UNID. 10162 R$ 3,60 R$ 36.583,20 

58 Nata in natura tipo “da terra” unidade de medida: KG UNID. 38 R$ 17,50 R$ 665,00 

59 Leite em pó, ingredientes açúcar, tipo integral, prazo 
validade 30 dias (aberto)/ 120 (fechado) dias. Emb. 
De 200g, com marca registrada. 

UNID. 7499 R$ 6,49 R$ 48.668,51 

60 Arroz vermelho longo, fino, embal. C/ 01 kg, data de 
fabricação recente, com marca registrada 

UNID. 1096 R$ 5,75 R$ 6.302,00 

61 Polpa de tomate do tipo catchup, s/gluten, 
embalagem plástica com bico dosador vol.500g, com 
data de fabricação recente, marca regsitrada 

UNID. 754 R$ 4,89 R$ 3.687,06 

62 Maionese c/ 0% de gordura trans, s/gluten, c/aroma 
natural, embalagem plástica com tampa vol. 500g 
com data de fabricação recente. 

UNID. 1066 R$ 5,95 R$ 6.342,70 

63 Molho inglês UNID. 125 R$ 1,95 R$ 243,75 

64 Manteiga tipo "da terra" de 500ml UNID. 418 R$ 10,90 R$ 4.556,20 
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65 Azeite extra virgem de oliva, emb. C/500 ml, marca 

registrada 
UNID. 259 R$ 23,55 R$ 6.099,45 

66 Fermento em pó (químico), com tampa medidora, 
em embalagem plástica de 100g, contendo amido de 
milho ou fécula de mandioca, fosfat de monocálcico, 
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio 

UNID. 336 R$ 3,40 R$ 1.142,40 

67 Milho verde em conserva, s/gluten, embalagem lata 
de peso líquido 280g e drenado 200g 

UNID. 2390 R$ 3,25 R$ 7.767,50 

68 Leite integral, caixa de 1litro, com registro no 
ministério da agricultura 

UNID. 5762 R$ 4,80 R$ 27.657,60 

69 Ameixas secas, em lada de 150g UNID. 38 R$ 5,49 R$ 208,62 

70 Ameixas em caldas, com peso líquido de 320g e 
drenado de 150g, bem. Lata 

UNID. 38 R$ 5,49 R$ 208,62 

71 Azeitonas verdes, sem caroço, em conserva, sem 
embalagem antioxidante de vidro com peso líquido 
de 780g 

UNID. 758 R$ 15,39 R$ 11.665,62 

72 Alimento com proteína isolada de soja rico em 
vitamina a, b12, fósforo e zinco, com valor nutricional 
de alta qualidade, em embalagem lata de 300g (leite 
de soja) 

UNID. 19 R$ 6,75 R$ 128,25 

73 Leite de soja s/ lactose sem adição de açucar com no 
mínimo 5g de proteína isolada de soja por porção 
(lata c/300g) 

UNID. 34 R$ 24,50 R$ 833,00 

74 Fósforo(maço c/10 und) UNID. 547 R$ 3,39 R$ 1.854,33 

75 Pirulito mastigável em pacote, marca registrada PCT 840 R$ 9,50 R$ 7.980,00 

76 Guardanapo (pct c/ 21 x 22 cm) UNID. 504 R$ 2,49 R$ 1.254,96 

77 Leite em pó desnatado instantâneo marca 
registrada(lata c/200g) 

UNID. 2550 R$ 7,95 R$ 20.272,50 

78 Composto lacteo com óleo vegetal rico em ferro, 
calcio, proteínas e vitaminas a, c e d – pacote com 
200g 

UNID. 250 R$ 4,95 R$ 1.237,50 

79 Doce de banana em tablete(c/20und) UNID. 168 R$ 4,50 R$ 756,00 

80 Doce de goiaba em tablete(c/20und) UNID. 168 R$ 4,50 R$ 756,00 

81 Ervilha lata 200 g fabricação recente, marca 
registrada. 

UNID. 1440 R$ 3,24 R$ 4.665,60 

82 Leite de coco garrafa 200 ml, marca registrada UNID. 418 R$ 2,95 R$ 1.233,10 

83 Fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, 
embalagem 500g. Com data de fabricação recente e 
registro do órgão competente. 

UND 9600 R$ 2,75 R$ 26.400,00 

84 Bala mastigável em pacotes pct 134 R$ 7,99 R$ 1.070,66 

85 Chocolate tipo sonho de valsa, ingredientes: açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
soro de leite em pó,, castanha de caju, manteiga de 
cacau, farinha de soja, amendoim, gordura vegetal, 
leite em pó integral, sal, gordura de manteiga 
desidratada, leite em pó desnatado, óleo de soja,, 
cacau, extrato de malte. Emulsificantes tipo: lecitina 
de soja, poliglicerol polirricioleato, fermento 

Pct 384 R$ 29,50 R$ 11.328,00 
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químico, bicarbonato de sódio, aromatizante. Pacote 
1kg. 

86 Vinagre de maça 500ml Und 293 R$ 3,95 R$ 1.157,35 

87 Vinagre de álcool 500 ml Und 1968 R$ 2,95 R$ 5.805,60 

88 Bolacha peteca 400g UNID. 240 R$ 4,95 R$ 1.188,00 

89 Leite condensado 395g UNID. 1075 R$ 5,25 R$ 5.643,75 

90 Bombom pacote com 100 PCT 86 R$ 4,50 R$ 387,00 

91 Doce em tablete com 250g, produto de primeira 
qualidade com marca registrada. 

UND 336 R$ 3,50 R$ 1.176,00 

92 Fubá refinando, embalagem com/ 500g, marca 
registrada. 

PCT 82 R$ 3,90 R$ 319,80 

93 Proteína texturizada de soja. Produto fornecendo 
141 kcal/50g, com rendimento de 24 hambúrgueres. 
Com marca registrada. 

KG 1800 R$ 4,95 R$ 8.910,00 

94 Mistura texturizada de soja 500g UND 336 R$ 4,95 R$ 1.663,20 

95 Doce em barra - de goiaba, ou banana, embalagem 
em plástico com 200 gramas, marca registrada. 

UND 336 R$ 2,85 R$ 957,60 

96 Tempero completo com no mínimo garrafa de 500 ml UND 4408 R$ 2,80 R$ 12.342,40 

97 Requeijão 200G UND 24 R$ 6,75 R$ 162,00 

98 Mostarda 255G UND 34 R$ 4,15 R$ 141,10 

99 Mortadela fatiada. De modo que as embalagens não 
se apresentem alteradas. 

KG 240 R$ 9,90 R$ 2.376,00 

100 Suplemento nutricional leite sem lactose suplemento 
alimentar nutricional em pó, com ingredientes a base 
de proteína isolada de soja, enriquecida em 
vitaminas A, B12 e D, que não contenha glúten em 
sua composição, em embalagem metálica(lata) de 
300g. 

KG 154 R$ 25,95 R$ 3.996,30 

101 Complemento alimentar em pó, a base de arroz, para 
uso oral, composto de milho pré-cozido, açúcar, 
amido, sais minerais (barbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas c, d, e, a, b1, b6, ácido fólico, niacina, 
áciodo pantontênico, aromatizante vanilina. 
Embalagem com no mínimo 400g. 

KG 4200 R$ 9,45 R$ 39.690,00 

102 Macarrão instantâneo UND 58 R$ 1,75 R$ 101,50 

103 Molho Ketchup elaborado à base de polpa de tomate 
adicionado de especiarias, sal e açúcar podendo 
conter outros condimentos, com mínimo de 830 
gramas. 

UND 768 R$ 5,90 R$ 4.531,20 

104 Gelatinas com mínimo de 30 gramas UND 216 R$ 1,60 R$ 345,60 

105 Refrescos em pó UND 72 R$ 0,99 R$ 71,28 

106 Chá em sachê - (camomila, endro, marcela) UND 144 R$ 1,75 R$ 252,00 
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107 Presunto cozido sem gordura fatiado. De modo que 

as embalagens não se apresentem alteradas. 
KG 144 R$ 22,50 R$ 3.240,00 

108 Água mineral 500ml - pacote com 12 unidades PCT 278 R$ 12,15 R$ 3.377,70 

Lote II - ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

109 Bebida láctea (iogurte), sabores diversos, 
embalagem com 1 litro, marca registrada. 

PCT 13500 R$ 4,59 R$ 20.655,00 

110 Arroz parboilizado longo fino tipo 1/embalagem com 
até 01 kg/data de fabricação recente, com marca 
registrada. 

UNID. 15900 R$ 4,75 R$ 91.200,00 

111 Leite em pó desnatado instantâneo marca 
registrada(lata c/200g) 

UNID. 7650 R$ 7,95 R$ 60.817,50 

 

3.1.1 Os valores admitidos são os constantes deste Termo Referência, que foram estabelecidos com base 

nos preços praticados no mercado, conforme orçamentos apresentados por empresas do ramo; 

3.1.2 Valores presentes da planilha acima são estimados, não sendo obrigação de a contratante 

adquirir toda aquantidade descrita. Esses valores são relativos para o ano de 2021 de 

acordo com pesquisas realizadas e anexadas aos autos do processo do pregão, havendo 
uma previsão estimada de gasto de valor total: R$ 1.181.306,87 (um milhão cento e oitenta 

e um mil trezentos e seis reais e oitenta e sete centavos). 

4. DOS ENCARGOS 
As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial. 

4.1 A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 
082/2021, deve:  
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes à/ao: marca, fabricante, modelo, procedência 

e prazo de garantia ou validade;  
b) Arcar com o ônus necessário ao completo fornecimento dos produtos, incluindo o pagamento 

de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
despesas referentes aos produtos fornecidos, inclusive licença em repartições públicas, 
registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 

necessário;  
c) Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, decorrente de 

sua culpa ou de dolo na execução do contrato;  
d) A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

trabalhista, fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que, a qualquer 
título, causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, 

respondendo por si e seus prepostos e empregados;  
e)  Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND e o Certificado de Regularidade de 

Situação junto ao FGTS - CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota 

Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas;  
f)  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 

o objeto deste termo de referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da compra, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 

indevido; 
g) Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos produtos fornecidos, bem como por 

todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, 
sob nenhum pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes o 
ônus de qualquer problema que porventura venha a ocorrer;  

h) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se verificar 
condições que possam prejudicar a entrega ou a iminência de fatos que possam interferir 
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na perfeita execução do contrato, bem como atraso ou paralisação da entrega, 

apresentando razões justificadoras, as quais serão objetos de análise que poderão ser ou 
não aceitas pela CONTRATANTE;  

i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões dos 
fornecimentos, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993;  

j) O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias utéis, após a solicitação de compra 
pelo município.  

k) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que estiver obrigada, exceto nas 
condições previstas no Termo de Referência ou em contrato a que estiver vinculados;  

l) Os materiais licitados deverão ser entregues em locais designados pelo órgão competente, 
de acordo com suas demandas; 

m) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

n) A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição 
dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as 

especificações do Termo de Referência;  
o) Garantir a qualidade dos produtos licitados e dentro de prazo de validade, obrigando-se 

a repor aqueles que apresentarem defeitos ou vícios, no prazo de 10 (dez) dias. 

4.2 A CONTRATANTE: 

a) Expedir ordem de fornecimento dos produtos; 

b) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução 

contratual; 

c) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo 

previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas; 

d) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato; 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

f) Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela 

CONTRATADA; 

g) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de 

sanções, alterações e repactuações do contrato; 

h) Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade 

responsável pelo recebimento; 

i) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto 

contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
 

5. Validade da Proposta  

A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias. 
 

6.  Forma de Pagamento e entrega  

O pagamento será efetuado em até trinta dias da apresentação de Fatura, devidamente 
atestado por servidor competente e efetuado por cheque ou transferência. O valor 

correspondente poderá ser depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de 
Ordem Bancária ou através de pagamento em cheque na Tesouraria Geral da Prefeitura de 

Sousa. 
O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias utéis, após a solicitação de compra pelo              

município.  
Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, serviços e contratação 
de obras, será creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro 

e Pequenos Negócios, retido na fonte, por força da Lei nº 2.211/09, que institui o Programa 
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“Fazer Negócio”. 

 
Sanções  

7. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que: 

7.1 Apresentar documentação falsa; 

7.2 Fraudar a execução contratual; 

7.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

7.3.1 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 

parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
7.4 Cometer fraude fiscal;  ou 

7.5 Fizer declaração falsa. 

 

8. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução parcial ou de 
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, 

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções: 
8.1 Advertência; 

8.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA por prazo não superior a dois anos; 

8.3 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

8.4 Impedimento de licitar com PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA pelo prazo de até cinco 
anos. 

 
9. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado. 
 

10. Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida prévia 
defesa, multas na forma que se segue: 

10.1 Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento dos itens, 

sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à 
multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do equipamento em atraso, 

por dia corrido de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do equipamento. 
10.2 Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar 

inexecução total do contrato. 
 

11. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
11.1 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 

oficial. 
11.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 

12. Critérios para Decisão da Proposta Vencedora  
O critério para decisão da proposta vencedora será o de menor preço por item. 

 
13. Reajuste dos Preços  
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O preço proposto será fixo e irreajustável, salvo casos específicos e presentes na Lei nº 8.666/93.  

 
14. Fiscalização do Contrato  

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela 

Contratante e deverá ser exercida conforme Cláusula Contratual, da minuta do contrato em anexo.
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                                                  ANEXO II 

                                                        MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

                                                     Pregão Eletrônico n° 082/2021 

 
 Lote I- ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP conforme Art. 47, Art. 48, inciso I, da LC 123/2006) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Salsicha resfriada mista com registro no SIF KG 600    

2 Bebida láctea (iogurte), sabores diversos, 
embalagem com 1 litro, marca registrada. 

PCT 4500    

3 Bolo, produzido no dia do referido fornecimento KG 2280    

4 Pão tipo integral (pacote com no mínimo 10) PCT 298    

5 Bebida láctea (iogurte), sabores diversos, 
embalagem com 1 litro, marca registrada, que 
contenha em sua fórmula 0% açúcar e 0% 
gordura. 

PCT 178    

6 Açúcar cristal, pcte c/1 kg, marca registrada. KG 19978    

7 Amido de milho (tipo maisena) o amido deve ser 
fabricado a partir de matérias primas sais e limpo, 
isentas de matéria terrosa e de parasitas, não 
podendo estar úmidos, fermentados ou rancosos. 
Sob a forma de pó, devem produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre os dedos. 
Embalagem caixa contendo 500 (quinhentos) 
gramas, devidamente rotuladas conforme 
legislação vigente. Validade de 06 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto. Com marca registrada. 

UNID. 125    

8 Adoçante dietético líquido - 100ml UNID. 125    

9 Amido de arroz para mingau 230 gr. UNID. 504    

10 Arroz tipo 1 classe longo fino, subgrupo polido, 
embalagem com até 01 kg/data de fabricação 
recente, com marca registrada 

UNID. 2720    

11 Arroz parboilizado longo fino tipo 1/embalagem 
com até 01 kg/data de fabricação recente, com 
marca registrada. 

UNID. 19200    

12 Arroz branco tipo 2/embalagem com até 01 
kg/data de fabricação recente, com marca 
registrada. 

UNID. 432    

13 Aveia integral em flocos finos orgânica, 300g com 
marca registrada 

UNID. 356    

14 Biscoito doce sem recheio - tipo Maria, 
acondicionado em pacotes, envolucro c/3 tiras, 
400g, marca registrada. 

PACT. 3188    

 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, 

OBJETO 
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15 Biscoito Salgado 400g produto de primeira 

qualidade com marca registrada 
PACT. 2842    

16 Biscoito tipo maisena 400g c/ marca registrada UNID. 2035    

17 Biscoito água e sal, composição básica 
aromatizado artificialmente, farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, sal, c/ extrato de 
malte e fermento biológico, acondicionado em 
pacotes, envólucro c/3 tiras, 400g, marca 
registrada 

PCT 1805    

18 Biscoito rosquinha de 400g produto de primeira 
qualidade com marca registrada. 

PACT. 1536    

19 Café torrado e moído, embalado a vácuo, puro, 
com selo de qualidade em embalagem de 250g, 
com marca registrada. 

PACT. 13133    

20 Caldo de galinha/carne, marca registrada, 
embalagem com 24 de 19g, marca registrada. 

UNID. 2411    

21 Cominho em pó 50g UNID. 192    

22 Creme de leite caixa c/ 200g UNID. 5893    

23 Goma fresca molhada embalada individualmente 
a vacuo pct de 500g. 

UNID. 2640    

24 Colorifico - em pó fino, homogêneo, obtido de 
frutos maduros de espécimes genuínos, grãos 
sãos, limpos, dessecados e moídos, de coloração 
vermelho intenso, com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprios, isento de materiais estranhos a 
sua espécie, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, resistente e 
hermeticamente vedado, com embalagem de 
100g, marca registrada. 

UNID. 1602    

25 Cereal, ingredientes: farinha de arroz, açúcar, 
amido, sais minerais, vitaminas e aromatizante, 
data de fabricação recente, bem. Embalagem 
c/400g, marca registrada 

UNID. 115    

26 Doce em barra sabor goiaba e banana, 
embalagem em plástico com 550g, marca 
registrada 

UNID. 48    

27 Camomila embalagem 08g UNID. 1680    

28 Canela em pau embalagem 08g UNID. 1258    

29 Ervas para chá - constituído de flores, de 
espécimes vegetais genuínos dessecados, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em 
saco plástico com 15g, embalado em apropriado 
com marca registrada. 

UNID. 4656    

30 Endro embalagem 15g UNID. 840    

31 Extrato de tomate, c/ mínimo de 370g, marca 
registrada. 

UNID. 2206    

32 Farinha de mandioca seca, fina, classe amarela, 
emb. C/ 1 kg, marca registrada 

UNID. 1087    

33 Farinha de milho pré-cozido (floco de milho), 
emb.c/500 g, marca registrada 

UNID. 6779    
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34 Farinha de rosca(kg) UNID. 39    

35 Farinha (tipo semelhante a láctea), ingredientes 
farinha trigo, leite pó integral, açúcar, sal, 
características adicionais contém glútem, 
embalagem de 300g, com marca registrada. 

UNID. 547    

36 Farinha milho, apresentação granulada, tipo 
canjiquinha com 500 g, com marca registrada 

UNID. 250    

37 Feijão – macassar, tipo 2, novo, constituído de 
grãos inteiros e sadios, com a umidade permitida 
em lei, sujidades isento de material terroso, 
sujidades e misturas de outras espec, 
acondicionado em saco plástico de 1kg, com 
marca registrada. 

UNID. 3688    

38 Flocos de milho flocada (pct c/500g) UNID. 250    

39 Macarrão tipo espaguete, c/ovos, emb. C/ 500 g, 
marca registrada. 

UNID. 8518    

40 Margarina vegetal com sal com pote 500g. Livre 
de gorduras trans, oriunda de óleo vegetal 
comestível, contendo vitaminas, açúcar e cloreto 
de sódio dentro dos padrões legais. Composição 
centesimal aproximada devera ser: proteínas 
0,1g, lipídios 60 a 80g e glicídios 0,0g, 1.500 ui de 
vitamina a, cremosa, com adição de sal, produzida 
e embalada dentro das normas que determina a 
legislação. Com marca registrada. Validade 
mínima de 04 (quatro) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. 

UNID. 3402    

41 Milho de pipoca - de primeira qualidade, bem. 
C/500g, marca registrada. 

UNID. 67    

42 Massa de semola para lasanha 500g com ovos UNID. 144    

43 Mistura para mingau sabor tradicional (Tipo 
cremogema) caixa 500g, marca registrada. 

UNID. 504    

44 Óleo de soja refinado, emb. C/ 900 ml, marca 
registrada. 

UNID. 3774    

45 Peixe sardinha em conserva, inteira sem cabeça, 
ingredientes óleo comestível/água/sal e cítrico, 
prazo de validade 15 meses, embalagem de 125g 
com marca registrada 

UNID. 1786    

46 Queijo mussarela produto de primeira qualidade, 
com marca registrada. 

KG 538    

47 Queijo tipo coalho com registro no SIF ou SIE. 
Unidade de medida: KG 

UNID. 418    

48 Rapadura, produto de primeira qualidade, com 
marca registrada. 

UNID. 730    

49 Sal refinado, iodado, emb. C/ 01 kg, marca 
registrada. 

UNID. 4811    

50 Vinagre de vinho tinto, emb. C/500 ml, marca 
registrada. 

UNID. 672    

51 Leite Pasteurizado cx c/1 LITRO UNID. 902    

52 Milho branco para munguzá 200g UNID. 1018    

53 Tempero misto pct c/ 100g UNID. 1095    
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54 Refrigerante, embalagem PET c/2 litros, marca 

registrada. 
UNID. 730    

55 Farinha de trigo com fermento, emb. C/ 10x1kg, 
marca registrado. 

UNID. 67    

56 Margarina vegetal com sal com pote 3kg. Livre de 
gorduras trans, oriunda de óleo vegetal 
comestível, contendo vitaminas, açúcar e cloreto 
de sódio dentro dos padrões legais. Composição 
centesimal aproximada devera ser: proteínas 
0,1g, lipídios 60 a 80g e glicídios 0,0g, 1.500 ui de 
vitamina a, cremosa, com adição de sal, produzida 
e embalada dentro das normas que determina a 
legislação. Com marca registrada. Validade 
mínima de 04 (quatro) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. 

UNID. 77    

57 Açúcar tipo comum de 1 kg UNID. 10162    

58 Nata in natura tipo “da terra” unidade de medida: 
KG 

UNID. 38    

59 Leite em pó, ingredientes açúcar, tipo integral, 
prazo validade 30 dias (aberto)/ 120 (fechado) 
dias. Emb. De 200g, com marca registrada. 

UNID. 7499    

60 Arroz vermelho longo, fino, embal. C/ 01 kg, data 
de fabricação recente, com marca registrada 

UNID. 1096    

61 Polpa de tomate do tipo catchup, s/gluten, 
embalagem plástica com bico dosador vol.500g, 
com data de fabricação recente, marca regsitrada 

UNID. 754    

62 Maionese c/ 0% de gordura trans, s/gluten, 
c/aroma natural, embalagem plástica com tampa 
vol. 500g com data de fabricação recente. 

UNID. 1066    

63 Molho inglês UNID. 125    

64 Manteiga tipo "da terra" de 500ml UNID. 418    

65 Azeite extra virgem de oliva, emb. C/500 ml, 
marca registrada 

UNID. 259    

66 Fermento em pó (químico), com tampa medidora, 
em embalagem plástica de 100g, contendo amido 
de milho ou fécula de mandioca, fosfat de 
monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato 
de cálcio 

UNID. 336    

67 Milho verde em conserva, s/gluten, embalagem 
lata de peso líquido 280g e drenado 200g 

UNID. 2390    

68 Leite integral, caixa de 1litro, com registro no 
ministério da agricultura 

UNID. 5762    

69 Ameixas secas, em lada de 150g UNID. 38    

70 Ameixas em caldas, com peso líquido de 320g e 
drenado de 150g, bem. Lata 

UNID. 38    

71 Azeitonas verdes, sem caroço, em conserva, sem 
embalagem antioxidante de vidro com peso 
líquido de 780g 

UNID. 758    

72 Alimento com proteína isolada de soja rico em 
vitamina a, b12, fósforo e zinco, com valor 
nutricional de alta qualidade, em embalagem lata 
de 300g (leite de soja) 

UNID. 19    
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73 Leite de soja s/ lactose sem adição de açucar com 

no mínimo 5g de proteína isolada de soja por 
porção (lata c/300g) 

UNID. 34    

74 Fósforo(maço c/10 und) UNID. 547    

75 Pirulito mastigável em pacote, marca registrada PCT 840    

76 Guardanapo (pct c/ 21 x 22 cm) UNID. 504    

77 Leite em pó desnatado instantâneo marca 
registrada(lata c/200g) 

UNID. 2550    

78 Composto lacteo com óleo vegetal rico em ferro, 
calcio, proteínas e vitaminas a, c e d – pacote com 
200g 

UNID. 250    

79 Doce de banana em tablete(c/20und) UNID. 168    

80 Doce de goiaba em tablete(c/20und) UNID. 168    

81 Ervilha lata 200 g fabricação recente, marca 
registrada. 

UNID. 1440    

82 Leite de coco garrafa 200 ml, marca registrada UNID. 418    

83 Fubá de milho enriquecido com ferro e ácido 
fólico, embalagem 500g. Com data de fabricação 
recente e registro do órgão competente. 

UND 9600    

84 Bala mastigável em pacotes pct 134    

85 Chocolate tipo sonho de valsa, ingredientes: 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, massa de 
cacau, farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, soro de leite em pó,, castanha de 
caju, manteiga de cacau, farinha de soja, 
amendoim, gordura vegetal, leite em pó integral, 
sal, gordura de manteiga desidratada, leite em pó 
desnatado, óleo de soja,, cacau, extrato de malte. 
Emulsificantes tipo: lecitina de soja, poliglicerol 
polirricioleato, fermento químico, bicarbonato de 
sódio, aromatizante. Pacote 1kg. 

Pct 384    

86 Vinagre de maça 500ml Und 293    

87 Vinagre de álcool 500 ml Und 1968    

88 Bolacha peteca 400g UNID. 240    

89 Leite condensado 395g UNID. 1075    

90 Bombom pacote com 100 PCT 86    

91 Doce em tablete com 250g, produto de primeira 
qualidade com marca registrada. 

UND 336    

92 Fubá refinando, embalagem com/ 500g, marca 
registrada. 

PCT 82    

93 Proteína texturizada de soja. Produto fornecendo 
141 kcal/50g, com rendimento de 24 
hambúrgueres. Com marca registrada. 

KG 1800    

94 Mistura texturizada de soja 500g UND 336    
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95 Doce em barra - de goiaba, ou banana, 

embalagem em plástico com 200 gramas, marca 
registrada. 

UND 336    

96 Tempero completo com no mínimo garrafa de 
500 ml 

UND 4408    

97 Requeijão 200G UND 24    

98 Mostarda 255G UND 34    

99 Mortadela fatiada. De modo que as embalagens 
não se apresentem alteradas. 

KG 240    

100 Suplemento nutricional leite sem lactose 
suplemento alimentar nutricional em pó, com 
ingredientes a base de proteína isolada de soja, 
enriquecida em vitaminas A, B12 e D, que não 
contenha glúten em sua composição, em 
embalagem metálica(lata) de 300g. 

KG 154    

101 Complemento alimentar em pó, a base de arroz, 
para uso oral, composto de milho pré-cozido, 
açúcar, amido, sais minerais (barbonato de cálcio, 
fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, 
sulfato de zinco), vitaminas c, d, e, a, b1, b6, ácido 
fólico, niacina, áciodo pantontênico, 
aromatizante vanilina. Embalagem com no 
mínimo 400g. 

KG 4200    

102 Macarrão instantâneo UND 58    

103 Molho Ketchup elaborado à base de polpa de 
tomate adicionado de especiarias, sal e açúcar 
podendo conter outros condimentos, com 
mínimo de 830 gramas. 

UND 768    

104 Gelatinas com mínimo de 30 gramas UND 216    

105 Refrescos em pó UND 72    

106 Chá em sachê - (camomila, endro, marcela) UND 144    

107 Presunto cozido sem gordura fatiado. De modo 
que as embalagens não se apresentem alteradas. 

KG 144    

108 Água mineral 500ml - pacote com 12 unidades PCT 278    

 
Lote II - ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

109 Bebida láctea (iogurte), sabores diversos, 
embalagem com 1 litro, marca registrada. 

PCT 13500    

110 Arroz parboilizado longo fino tipo 1/embalagem 
com até 01 kg/data de fabricação recente, com 
marca registrada. 

UNID. 15900    

111 Leite em pó desnatado instantâneo marca 
registrada(lata c/200g) 

UNID. 7650    

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ xxxxxxxxxxxx  

DADOS DO PROPONENTE: 

Nome: 

Razão Social: 
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CNPJ n° 

Endereço 

Completo:   

Telefones: 

E-mail: 

Banco nº: Agência n°: C/C nº: 

 

 

 

Cidade – UF, de de    

 

 

 

Responsável Legal (nome/cargo/assinatura) Nome da 
Empresa/CNP 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                            ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

Pregão Eletrônico nº 082/2021 

 

Validade da Proposta (não inferior a 60 sessenta dias): 

Impresso por convidado em 02/08/2021 10:23. Validação: 789E.3888.AE5E.F1D5.AF07.5446.B218.B353. 
[PDF] Edital da Licitação. Doc. 56634/21. Data: 29/07/2021 16:01. Responsável: Adriana C. Alves.

31

31



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
 

  
 
 
 
 
1 
 

 
1) item 47.3 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

 

(Papel timbrado ou personalizado da empresa) 

        A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº 
  , sediada , declara, sob as 
penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de Sousa - Estado 
da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para 
sua habilitação no processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 082/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 

2) item 47.4 – Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho menor (Lei nº 9.854/99) 

 

        A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº              _, por 

intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)  ____________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº  e inscrito no CPF sob o nº , DECLARA, para fins do 

disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em qualquer trabalho. 

 

3) item 47.5 – Declaração de ciência das exigências do edital e que concorda e aceita as condições previstas 
no referido edital. 

       A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº ,  
declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao , Pregão Eletrônico nº 
082/2021. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital. 

 

4) item 47.1 – Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação 

 
A empresa  , inscrita no CNPJ sob o 
nº , sediada  ,  
declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, 
Pregão Eletrônico nº 082/2021 

 

5) item 47.2 – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – ME/EPP. 

       A empresa ,  CNPJ nº. 
  , sediada , declara que a 
empresa já enquadrada nos parâmetros legais como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme Lei 
nº 123/2006. 

NOTA: Esta declaração de ME e EPP TERÁ QUE ESTAR ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIO 
CONFORME EDITAL. 

 

 

 

ANEXO IV         MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO PMS Nº /2021. 

 

CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ____________________, PARA O 
FORNECIMENTO PRODUTOS/SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
ABAIXO. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, Estado da Paraíba, localizada a Rua Coronel José Gomes de  Sá,  nº  
27,  Centro,  Sousa  –  PB,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  08.999.674/0001-53,  neste  ato representado 

pelo seu Prefeito, Fábio Tyrone Braga de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 840.833.284-87 e RG nº 
2005034030826 SSP-CE, empresário, casado, residente à Rua Antônio de Paiva  Gadelha,  n°  S/N,  Gato  

Preto,  Sousa  –  PB,  doravante  denominada  CONTRATANTE; o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito 
no CNPJ sob o nº 05.626.697/0001-24, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, 
a Sra. Amanda Oliveira da Silveira Marques Dantas, enfermeira, inscrita no CPF sob o nº 

054.211.254-08 e RG nº 2.783.189 SSDS/PB, doravante também denominado CONTRATANTE;  e,  
do outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada à Rua   , 

Bairro , na cidade de  , neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr(a).
  , inscrito no CPF sob o n° e RG n°  , infra-assinado denominada doravante 

simplesmente CONTRATADO, têm entre si justo  e  contratado,  com  fulcro  na  Lei  nº  8.666/93  atualizada  
e  no  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº 082/2021, mediante preços e condições constantes das cláusulas seguintes e 

nas condições que reciprocamente outorgam e aceitam, a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOUSA/PB, conforme condições do Edital e seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

1. O valor global deste contrato é de R$ ( ), conforme proposta vencedora do Pregão 
Eletrônico nº 082/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes da execução do contrato ocorrerão à conta dos recursos orçamentários oriundos do 

Orçamento de 2021: Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento; Secretaria Municipal de Finanças; Secretaria Municipal 
de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

STTRANS; Fundo Municipal de Saúde, – Recursos próprios do município / FUS / SUS / FUNDED 40 e 
outros. 

Classificação Funcional: 04.122.2002.2714; 08.122.2002.2715; 04.125.2003.2716; 
04.122.2002.2721; 04.121.2002.2724; 04.122.2002.2726; 12.361.1005.2729; 

08.244.1002.2751; 15.122.2006.2771; 15.122.1011.2788; 10.301.1004.2800. 
Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1. A execução contratual terá início em   /  /2021. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

1. O período de vigência do contrato decorrente dessa licitação será para 2021, até 31 de dezembro do 
mesmo ano, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, e adstrito a vigência do 
respectivo crédito orçamentário, na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, podendo ser prorrogado 
nos termos do referido artigo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial. 
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6.1  A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 082/2021, deve: 
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 
qual constarão as indicações referentes à/ao: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo 

de garantia ou validade;  
b) Arcar com o ônus necessário ao completo fornecimento dos produtos, incluindo o pagamento 

de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
despesas referentes aos produtos fornecidos, inclusive licença em repartições públicas, 
registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 

necessário;  
c) Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, decorrente de sua 

culpa ou de dolo na execução do contrato;  
d) A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

trabalhista, fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que, a qualquer título, 
causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, respondendo 

por si e seus prepostos e empregados;  
e)  Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND e o Certificado de Regularidade de 

Situação junto ao FGTS - CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota 

Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas;  
f)  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto deste termo de referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da compra, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 

indevido; 
g) Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos produtos fornecidos, bem como por 

todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, sob 
nenhum pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes o ônus de 
qualquer problema que porventura venha a ocorrer;  

h) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se verificar 
condições que possam prejudicar a entrega ou a iminência de fatos que possam interferir na 

perfeita execução do contrato, bem como atraso ou paralisação da entrega, apresentando 
razões justificadoras, as quais serão objetos de análise que poderão ser ou não aceitas pela 

CONTRATANTE;  
i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões dos 

fornecimentos, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993;  
j) O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias utéis, após a solicitação de compra pelo              

município.  

k) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que estiver obrigada, exceto nas 

condições previstas no Termo de Referência ou em contrato a que estiver vinculados;  
l) Os materiais licitados deverão ser entregues em locais designados pelo órgão competente, de 

acordo com suas demandas; 
m) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
n) A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição 

dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as 

especificações do Termo de Referência;  
o) Garantir a qualidade dos produtos licitados e dentro de prazo de validade, obrigando-se a 

repor aqueles que apresentarem defeitos ou vícios, no prazo de 10 (dez) dias. 
 

6.2 A CONTRATANTE: 

a) Expedir ordem de fornecimento dos produtos; 
b) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução contratual; 
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c) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde 

que atendidas às formalidades pactuadas; 
d) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato; 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

f) Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela CONTRATADA; 

g) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, 

alterações e repactuações do contrato; 
h) Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável 

pelo recebimento; 

i) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto contratual em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

 

Deverá, de todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, serviços e contratação 
de obras, será creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e 

Pequenos  Negócios,  retido  na  fonte,  por  força  da  Lei  nº  2.211/09,  que  institui  o Programa 
“Fazer Negócio”. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 
representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de 
terceiros. 
2. A atestação de conformidade da prestação dos serviços cabe ao titular do setor responsável pela 
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. 
1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a documentação a 
seguir relacionada: 

2. Periodicamente,  acompanhando  a  nota  fiscal/fatura  referente  ao  fornecimento  dos  bens, cópias 
autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos: 

2.1. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
2.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 
2.3. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

CONTRATADA; 
2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e 

2.5. Cartão de CNPJ. 

3. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 20 (vinte) dias, caso solicitado pelo fiscal do contrato, 
outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da CONTRATADA. 

4. As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão o prazo máximo de 7 (sete) 
dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA, para serem formal e 
documentalmente esclarecidas. 

5. Recebida a documentação, o fiscal do contrato deverá apor a data de entrega a PREFEITURA 
e assiná-la. 

6. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em situação 
irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão contratual, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
1.      Este contrato pode  ser  alterado  nos  casos  previstos  na  Lei  n.º  8.666/93,  desde  que  haja interesse 
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da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 
1. Os preços unitários dos bens objeto deste contrato poderão ser reajustados utilizando-se a variação do 
IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado em 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 
causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/200 n.º 8.666/1993, no Decreto 10.024/2019 e vincula-

se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 080/2021, bem como à proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
1. Para fins de faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar, até o quinto dia útil de cada mês, 
documento de  cobrança e  nota  fiscal  da  fatura dos  serviços  prestados/ entrega mercadoria, realizado 
no mês anterior. 
2. A CONTRATANTE rejeitará o faturamento de serviços relativos a eventuais divergências entre a fatura 
e os relatórios da CONTRATADA ou entre estes e os controles da FISCALIZAÇÃO, até a completa apuração 
dos fatos, se for o caso. 
3. A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, até o dia 20 do mês subsequente ao da prestação 
do serviço, nota fiscal/fatura dos serviços/ entrega mercadoria, emitida em 1 (uma) via, para fins de 
liquidação e pagamento. 
4. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente ao fornecimento dos bens caberá ao fiscal do 
contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 
5. O pagamento será efetuado em até trinta dias da apresentação de Fatura, devidamente atestado 
por servidor competente e efetuado por cheque ou transferência. O valor correspondente poderá ser 
depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária ou através de pagamento 
em cheque na Tesouraria Geral da Prefeitura de Sousa, aprentando a documentação de que trata 
Cláusula Oitava deste Contrato. 
6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA. 
7. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto 
do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado como 
do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos. 
8. À CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de 
que o fornecimento dos bens foi em conformidade com as especificações do contrato. 
9. A não apresentação da documentação de que trata Cláusula Oitava deste Contrato, nos prazos 
especificados, ou o não atendimento de regularização no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de solicitação 
pela FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a rescisão do contrato, e quaisquer valores retidos somente serão pagos 
após a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em 
dia. 
10. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, 
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, 
ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 
11. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA ao financeiro do município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 
a Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da 
contratação, a CONTRATADA que: 

1.1 Apresentar documentação falsa; 

1.2 Fraudar a execução do contrato; 

1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

1.3.1 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 
97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

1.4 Cometer fraude fiscal; ou 

1.5 Fizer declaração falsa. 
2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei n.º 
10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial 
ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, 
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes 
sanções: 

2.1. Advertência; 
2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração municipal, que seja Prefeitura, fundos e entidades municipais como autarquias, 
por prazo não superior a dois anos; 

2.3. 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 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

2.4. Impedimento de licitar e contratar com a prefeitura, fundos e entidades municipais como 
autarquias, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

3. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 
3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias contados 

da data estipulada para início da execução contratual; 
3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias 

seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 
4. No caso de retardamento da execução, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato. 
 
5. Configurar-se-á a falha na execução do contrato quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer 
das situações previstas na tabela 2, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1, ambas desta 
Cláusula. 
6. Configurar-se-á a inexecução parcial do contrato quando a CONTRATADA: 

6.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 20 (vinte) dias contados 
da data estipulada para início da execução contratual; 

6.2. Deixar de realizar ou de entregar mercadoria, sem causa justificada, os serviços definidos no 
contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou por 20 (vinte) dias intercalados. 

7. No caso de inexecução parcial do contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 
8. Configurar-se-á a inexecução total do contrato quando a CONTRATADA: 

8.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados 
da data estipulada para início da execução contratual; 

8.2. Deixar de realizar ou de entregar mercadoria, sem causa justificada, os serviços definidos no 
contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por 30 (trinta) dias intercalados. 

9. No caso de inexecução total do contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
10. O contrato poderá será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de falha na execução 
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do contrato, inexecução parcial ou inexecução total do contrato , sem prejuízo da aplicação das sanções nele 
previstas e em legislação específica. 
11. O valor de multa aplicada poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA; 
12. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
13. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

14. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e 

XVII, da Lei n.º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Sousa, Estado da Paraíba. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, eletronicamente, a qual, 
depois de lida, também é assinado, pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 
Sousa – PB, ....... de ......... de 2021. 
Contratantes: Contratado: 

 
 

                  Fábio Tyrone Braga de Oliveira .................. 

Prefeito 

 

 _________________________________________ 
 Amanda Oliveira da Silveira Marques Dantas 

             Secretária Municipal de Saúde 

 
       Testemunhas: 

 

  1-         2-  

   CPF nº:                                                                  CPF
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