ESTADO DO PIAUÍ
PRFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
C.N.P.J. 41.522.269/0001-15
Rua Porfíria Maria de Sousa, 21 – Centro – Fone (89) 3439-1174
CEP. 64.685-000 – Marcolândia – Piauí
Adm. 2021-2024

Processo nº 059/2021
Procedimento nº 024/2021
Pregão Presencial nº 024/2021
O Município de Marcolândia– Estado do Piauí, através de seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que se acha aberta, nesta
unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos Lei federal no 10.520, de 17 de julho
de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006, pelas disposições expressas neste Edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
LOCAL: Prefeitura Municipal de Marcolândia, Estado do Piauí.
DATA: 28 de abril de 2021.
HORA: 10:00 Horas.
1 - DO OBJETO
2.1. A presente licitação objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de
gêneros alimentícios para a merenda escolar para a Prefeitura Municipal de
Marcolândia - PI, conforme anexo I.
2.2. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal,
não poderá representar mais de uma Licitante.
2.3. Integram este Edital todos os seus Anexos.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar do certame todas as empresas interessadas do ramo de
atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital, sendo vedado a participação de:
3.1.1. consórcios
3.1.2. empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal;
3.1.3. empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de
Marcolândia, Estado do Piauí;
3.1.4. empresas com falência decretada ou concordatária;
3.1.5. empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal da
Prefeitura de Marcolândia-PI.
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3.2. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste Edital.
3.3. Pela simples participação no presente processo licitatório, a empresa estará
aceitando todas as condições estabelecidas no edital.
4 - DO PREÇO
4.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da
apresentação da proposta, para pagamento em até 90 (noventa) dias, conforme a
prestação de serviço mensal, a partir da data de apresentação do Recibo e da Nota
Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e
pagamento.
4.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à prestação do
serviço objeto desta licitação.
4.3. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do
contrato, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômicofinanceiro inicial da ata, nos termos da legislação que rege a matéria.
4.4. O reajustamento dos preços somente será possível se autorizado por alteração
das normas federais pertinentes à política econômica.
5 – DA VALIDADE DO CONTRATO
5.1. O contrato formalizado entre a Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI e a (s)
empresa (s) vencedora (s) no presente certame, iniciará na data de sua homologação
e terá validade até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogada por igual
período.
5.2. Será admitida a prorrogação da vigência do contrato nos termos do art. 57, § 4º,
da Lei n.º 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa e a
contratada aceite a prorrogação.
6 - DO CREDENCIAMENTO
6.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão
CREDENCIAR-SE perante o Pregoeiro, comprovando possuir poderes para
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos relativos a este pregão,
identificando-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
Após o credenciamento o licitante deverá apresentar a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo estabelecido no
ANEXO III. O licitante deverá apresentar os documentos relativos ao
credenciamento, durante a reunião de abertura dos envelopes.
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6.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o
credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular desde que
original, neste último caso, com firma reconhecida em Cartório, com menção expressa
de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formulação de ofertas e lances de
preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos,
bem como demais atos pertinentes ao certame. O credenciamento far-se-á por
procuração através de instrumento público ou particular, em original ou cópia
autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo II,
bem como o próprio documento Termo de Credenciamento (anexo II) preenchido.
6.3. Sendo o representante sócio ou dirigente o licitante, deverá apresentar cópia
autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos
os seus poderes.
6.4. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a
respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, em separado dos
envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO”.
6.5. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas
impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos.
6.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
6.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe do Pregão e
juntados ao processo licitatório.
6.8. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar
todos os atos neste Pregão (artigo 4º, inciso VI, da Lei n.º 10.520/2002).
6.9. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada
também a Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente para
as empresas cadastradas como tais e que assim desejarem obter os benefícios da Lei
Complementar 123/2006), com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da
realização do Pregão.
6.10. Contrato Social e Cartão de CNPJ comprovando que a licitante possui
estabelecimento no município de Marcolândia – PI, ou Araripina – PE desde que o
estabelecimento seja na divisa entre as cidades.
7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
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7.1. Os Envelopes “A” – PROPOSTA DE PREÇOS e “B” – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO deverão ser apresentados, separadamente, em envelopes lacrados,
contendo os seguintes dizeres na parte externa:
ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA-PI.
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORARIO DA ABERTURA
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA-PI.
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORARIO DA ABERTURA
8 – DO ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas neste
instrumento convocatório e anexos que deste fazem parte integrante como
transcritos.
8.2. A proposta deverá corresponder com precisão ao objeto da licitação.
8.3. As propostas deverão ser digitadas e impressas em letra legível, em papel
timbrado do proponente, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, borrões ou
entrelinhas, devendo estar numeradas, rubricadas e a última folha assinada por
representante legal da empresa.
8.4. Fazer referência a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente,
número do CNPJ, inscrição municipal e/ou estadual, endereço completo, telefone,
fax, endereço eletrônico (e-mail) e conta bancária em nome da licitante.
8.5. Não serão aceitas propostas enviadas via fax, e-mail ou em envelopes
abertos/grampeados.
8.6. Os preços ofertados deverão estar expressos em moeda corrente nacional,
explicitados unitariamente e globalmente, assim como conterão obrigatoriamente
todas as incidências que sobre eles possam recair.
8.7. Todas as despesas de seguros, taxas, impostos, carga e descarga dos materiais e
demais despesas incidentes, até a entrega no local indicado pela Administração,
correrão sempre por conta do proponente.
8.8. Conter descrição do objeto, em conformidade com as especificações do objeto
do pregão. A descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
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8.9. Preço fixo unitário e valor total, para o fornecimento dos materiais, expresso em
moeda corrente nacional, em algarismo com até 02 (duas) casas decimais após a
vírgula e por extenso.
8.10. Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias. Esse prazo
será considerado em caso de omissão dessa informação.
8.11. A proposta deverá ser apresentada com especificação completa, com indicação
da marca do produto, fabricante e procedência do objeto cotado sob pena de
desclassificação, obrigando-se o proponente, nesse caso, a entregar o produto de
acordo com as exigências do Edital.
8.12. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja em
relação a prazo,especificações dos materiais ofertados ou qualquer outra condição que
importe em modificação dos termos da proposta original, ressalvadas as alterações
destinadas a sanar evidentes erros formais, assim avaliadas pela Pregoeira na sessão.
8.13. A falta do valor por extenso será motivo para desclassificação da proposta.
8.14. Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá
o preço porextenso.
8.15. A falta da rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, poderá ser suprida na
sessão peloRepresentante Legal ou procurador, desde que tenha poderes para este
fim.
8.16. A proposta de preço deverá estar acompanhada da declaração de que a empresa
conhece e aceita as regras determinadas pela Administração através deste edital.
8.17. A proposta de preço deverá estar ainda acompanhada das seguintes declarações:
a) Declaração que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer
natureza e todas asdespesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do
objeto desta licitação;
b) Declaração de compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do
município de Marcolândia – PI, sem custos adicionais e independentes da quantidade;
c) Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
d) Declaração que os produtos ofertados são de primeira qualidade;
e) Declaração de garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer
defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os
produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e
a quem for considerada responsável.
8.18. A ausência das declarações implicará na desclassificação da proposta de preços.
8.19. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com os documentos
abaixoelencados, sob pena de desclassificação:
a) Licença da Vigilância Sanitária da sede da licitante, em plena validade, sendo
requisitomínimo de qualidade higiênico-sanitária para a comercialização de gêneros
alimentícios;
b) Visando garantir a qualidade dos produtos no que se refere a armazenagem e
distribuição, mantendo-os dentro das condições climáticas que assegurem a
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manutenção de sua qualidade, especialmente os de natureza perecível, a licitante
deverá apresentar Licença daVigilância Sanitária para transporte, em plena validade.
8.20. As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos fixados,
conforme os anexos (Termo de Referência e Especificação), não sendo permitidas
ofertas com quantitativo inferior.
9. ENVELOPE B “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados:
9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.1.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial;
9.1.2. Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados, de eleição de seus
administradores, em exercício;
9.1.3. Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações,
acompanhado de documentos;
9.1.4. Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil
das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
9.1.5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto
de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.1.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada
também a Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente para
as empresas cadastradas como tais e que assim desejarem obter os benefícios da Lei
Complementar 123/2006).
9.1.7. Cópia do RG e CPF dos sócios.
9.1.8. No caso do item 6.3, terá que ser apresentado novamente o contrato social, para
a averiguação junto a Comissão, para fins de habilitação.
9.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
9.2.1. As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que
comprove a boa situação financeira da empresa. Tais documentos terão que estar
devidamente autenticado e registrado na Junta Comercial do Respectivo Estado,
devidamente acompanhado da Declaração de Habilitação Profissional – DHP, que
comprova a regularidade do Contabilista nos termos do art. 28, da Resolução CFC nº
1363/11. Vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
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ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta, caso a licitante tenha iniciado suas atividades no
presente exercício, deverá apresentar o balanço de abertura acompanhado da
Declaração de Habilitação Profissional – DHP e o Certificado de Regularidade do
Contabilista da Licitante.
9.2.2. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial e
as Demonstrações Contábeis o Certificado de Regularidade do Contabilista da
Licitante, expedido pelo Conselho Regional de Contabilidade e ou emitido pelo site
oficial, em validade.
9.2.3. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar
junto ao Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contabilista responsável, dos seguintes índices:
• Índice de Liquidez Corrente = ILC - igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero),
obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;
• Índice de Liquidez Geral = ILG igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero),
obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;
• Grau de Endividamento Corrente = GEC – igual ou inferior 0,5 (zero vírgula
cinco), obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;
• Grau de Endividamento Geral = GEG igual ou inferior 0,5 (zero vírgula
cinco), obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior;
9.2.4. A apresentação dos índices solicitados deverá ser feita em folha assinada pelo
contabilista do licitante, nos termos do art. 28, da Resolução CFC nº 825/98.
9.3 - REGULARIDADE FISCAL
9.3.1. Prova de regularidade com Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação
do seguinte:
9.3.1.1. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da
união, emitida pela Secretaria da Receita Federal da sede da licitante, da empresa e de
sua filial no Estado do Piauí se houver;
9.3.1.2. Certidão Negativa de Débito – CND, relativa a Receita Previdenciária, emitida
pela Secretaria da Receita Previdenciária da sede da licitante, da empresa e de sua filial
no Estado do Piauí se houver;
9.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio da apresentação do
seguinte:
9.3.2.1. Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos estaduais emitida
pela Secretaria de Fazenda da sede da licitante, da empresa e de sua filial no Estado do
Piauí se houver;
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9.3.2.2. Certidão negativa ou positiva com efeito negativo da Dívida Ativa do Estado,
emitida pela Procuradoria da Fazenda Estadual da sede da licitante, da empresa e de
sua filial no Estado do Piauí se houver;
9.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, por meio da apresentação do
seguinte:
9.3.3.1. Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos municipais
emitida pela Secretaria Municipal de finanças da sede da licitante e se sua filial no
Estado do Piauí se houver;
9.3.3.2. Certidão negativa ou positiva com efeito negativo da Dívida Ativa do
Município, emitida pela Secretaria Municipal de Finanças da sede da licitante e de sua
filial no Estado do Piauí se houver;
9.3.4. Certidão de Regularidade com o FGTS – CRF/FGTS (Lei 8.004/90), expedida
pela Caixa Econômica Federal;
9.3.5. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
9.3.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT
9.3.7. Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
9.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES
9.4.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a Administração, conforme anexo IV do presente Edital.
9.4.2. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (catorze) anos (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal), conforme anexo
V do presente Edital.
9.4.3. Alvará de funcionamento da empresa, expedido pelo órgão competente da sede
do licitante.
9.4.4. Certidão Negativa de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ.
9.4.5. Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas-CEIS.
9.4.6. Certidão Negativa de Idoneidade Administrativa do Tribunal de Contas da
União – TCU.
9.5. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
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9.5.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos
relacionados nos itens 9.1 a 9.4 e seus subitens.
9.5.2. O licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os
cumprir, será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no Item 11 deste
Edital.
9.5.3. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a hipótese de
saneamento da documentação prevista no item 10.18, bem como das hipóteses
elencadas na Lei Complementar n.º 123/2006, a qual será devidamente analisada pela
Comissão:
9.5.3.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
9.5.3.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
9.5.3.3. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal
referente à filial;
9.5.3.4. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de
requerimento de certidão;
9.5.3.5. O não cumprimento dos requisitos de habilitação.
9.5.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou,
excepcionalmente, pelo pregoeiro ou um dos membros da equipe de apoio, desde que
seja apresentado até 01 (um) dia antes da sessão de abertura dos envelopes, ou por
publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet.
9.5.5. Deverão ser apresentadas todas as declarações, referente a habilitação e
credenciamento, de forma Individual, devidamente datadas, assinadas e qualificadas.
9.5.6. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
9.5.7. Os documentos poderão preferencialmente ser apresentados ordenadamente,
numerados sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
9.5.8. A pequena ou micro empresa deverá apresentar toda a documentação exigida
para comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma restrição ou
esteja com a validade vencida e, caso seja declarada vencedora, ser-lhe-á assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias para saneamento do defeito.
10 - DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
10.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.
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10.2. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, devidamente
preenchida e assinada, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao Edital, e em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
10.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope das propostas, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
10.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
10.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
10.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
10.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por
cento) superior àquela;
b) Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas na alínea “a”, o pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
10.8. Para efeito de seleção será considerado o menor preço.
10.9. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso
de empate de preços.
10.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
10.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, com diferença de no mínimo dois dígitos do
lance anterior.
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10.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
10.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se
para as selecionadas o último preço ofertado.
10.14. A pequena ou micro empresa melhor classificada, dentro do intervalo
percentual de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, será convocada a,
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão, apresentar nova proposta.
10.15.O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas
à redução do preço.
10.16. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
10.17. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
10.18. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
10.19. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão.
10.20. A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
10.21. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
10.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital,
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o
objeto para o qual apresentou proposta.
10.23. A adjudicação será realizada por lote.
10.24. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
editalícias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta aceita, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos.
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10.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as
ocorrências relevantes que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio
e pelos representantes presentes.
10.26. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada.
11. PROCEDIMENTO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
11.1. Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar de empresa
desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos:
11.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada.
11.3. Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
11.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
11.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
11.6 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 11.2, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
11.7 No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 11.2, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar a melhor oferta;
11.8 O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.9 A análise da proposta enquadrada dentro da margem mencionada no item
anterior ocorrerá após o encerramento da fase de lances.
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12. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão,
serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos
86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:
12.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá,
obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de
Empenho/contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil
anterior à data prevista para a execução do serviço;
12.1.2. Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o
contratado sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:
1 – Multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do
Contrato ou da Nota de Empenho, conforme o caso e correção diária conforme
abaixo:
a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato, sem
prejuízo da sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o
trigésimo dia de atraso, será o Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada,
conforme o caso;
12.1.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes
sanções:
1 – Advertência;
2 – Multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho;
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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, onde caberá no prazo de 10
(dez) dias, contados da intimação do ato, pedido de reconsideração;
4 – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente
descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência
ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Marcolândia
e cobrado judicialmente;
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5 – Se a licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar o Contrato dentro
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada,
caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo a
Administração convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes,
na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da
vencedora.
12.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores
da Prefeitura Municipal de Marcolândia, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo
das multas prevista neste edital.
13. DO RECURSO
13.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contra - razões em igual número de dias, que começarão a correr no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para
a homologação.
13.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
13.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora.
13.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14. DO CONTRATO
14.1. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93,
quando a interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro
do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem
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prejuízo das sanções previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes e neste
Edital.
14.2. O contrato terá vigência a partir de sua assinatura, até o recebimento definitivo
do seu objeto ou prestação dos serviços, podendo durar até 31 de dezembro de 2021,
admitida a prorrogação nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93.
14.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a
partir da intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual
período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
14.4. Farão parte integrante do contrato este Edital, seus anexos e a propostas
apresentadas pela licitante vencedora.
14.5. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no
Art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
14.6. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os
desdobramentos dos artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93.
15. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO
OBJETO DA LICITAÇÃO E A OBRIGAÇÃO DAS PARTES.
15.1. Caberá a Contratada;
15.1.1. Fazer a prestação de serviço do objeto na sede do município, ou prestar os
serviços, conforme a necessidade da Administração, quantas vezes forem necessárias
e conforme solicitação do órgão competente.
15.1.2. A prestação de serviço do objeto desta licitação correrá por conta da
Contratada, bem como as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento de tais serviços.
15.2. Caberá ao Contratante:
15.2.1. Efetuar o pagamento conforme estipulado neste Edital;
15.2.2. Receber e conferir o objeto;
15.2.3. Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
15.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.
16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. O objeto da presente licitação será recebido ou prestado diariamente, conforme
necessidade do órgão competente da Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI durante
a vigência do contrato, contados da data de sua assinatura.
16.1.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
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a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
17. DA FORMA DE PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado em até 90 (noventa) dias após e conforme consumo
mensal constatado, contados da apresentação da nota fiscal/fatura.
17.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 90 (noventa) dias após a data de sua
apresentação válida.
17.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar requerimento
e nota fiscal/recibo.
17.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária
(quando for o caso).
17.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte
procedimento:
I – A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e
II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo serviço, responderá o
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
18. FONTE DE RECURSOS
17.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente processo
licitatório correrão à conta de recursos consignados no orçamento municipal:
FONTE DE RECURSO: FPM / FME / FUNDEB / QSE – QUOTA SALÁRIO
EDUCAÇÃO / PROJOVEM / PROJOVEM CAMPO / PDDE / MAIS
EDUCAÇÃO / PNAE / RECURSOS PRÓPRIOS, num valor estimado conforme
Anexo I desse edital de R$ 574.112,50 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e doze
reais e cinquenta centavos), para o exercício financeiro de 2021.
19. DAS SANÇÕES
19.1. Caso a licitante adjudicada não mantenha sua proposta, apresentá-la sem
seriedade, falhar ou fraudar na prestação dos itens licitados, comportarem-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será sancionado com o
impedimento de contratar com a Administração, sem prejuízo das multas previstas
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neste edital, contrato e das demais sanções previstas na legislação, estando sujeita às
seguintes cominações:
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação;
b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Marcolândia, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,
enquanto perdurarem os motivos.
19.2 Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores, o pregoeiro
poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta de preço, bem como, a
Prefeitura Municipal de Marcolândia, poderá rescindir o Contrato, sem que isto gere
direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou
circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira,
técnica, jurídica ou de produção da licitante;
19.2 A multa por atraso na prestação de serviço, por culpa do fornecedor, será
representada por percentual do valor total contratado, não excedendo a 10% (dez por
cento) do referido valor do contrato.
19.3. O valor da multa será automaticamente descontado da primeira parcela a que o
licitante vir a fazer jus, sem prévio aviso.
20. DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas do pregão que, depois de lidas e
aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes
presentes;
20.1.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
20.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.
20.2. A licitante deverá examinar nitidamente as disposições contidas neste Edital e
seus anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO submete o licitante à aceitação
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento
de qualquer pormenor;
20.2.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos,
prevalecerão às disposições do primeiro.
20.3. A Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI, reserva a si, o direito de revogar a
presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte
por vício irreparável ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento
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e/ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA
DE PREÇOS, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta,
caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou
comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de
qualquer natureza;
20.4. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
20.5. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
20.5.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos poderão ser
solicitados, preferencialmente, através de expediente protocolado, dirigido ao
pregoeiro deste órgão, sito à Rua Porfíria Maria de Sousa, nº 21, centro, CEP:64.685000, Marcolândia- Piauí, em horário comercial, de Segunda a Sexta-feira.
20.6. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste
Edital, a Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI declarará desclassificada convidando
a segunda classificada, e assim sucessivamente, nas condições do convocado, inclusive
quanto ao preço, ou, conforme o caso, revogar a licitação.
20.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de
validade da proposta deverá a licitante, independente de comunicação formal da
Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI revalidar, por igual período, sua proposta
comercial, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório;
20.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitadas à igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
20.9. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e
as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que
desejarem.
20.10. O resultado do presente certame será divulgado com a publicação no Jornal
declarado Oficial pela Prefeitura de Marcolândia-PI.
20.11. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão, sendo que a petição será dirigida à autoridade subscritora do
Edital.
20.12. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
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20.13. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados à luz da Lei
10.520/02 e Lei no 8.666/93, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios
Gerais de Direito.
20.14. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Especificação do Objeto com as Unidades e Quantidades;
Anexo II – Termo de Credenciamento;
Anexo III – Declaração de Cumprimento de Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
Anexo V - Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
Anexo VI – Minuta do Contrato.
20.15. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou
com o Contrato vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao
Foro da Comarca de Simões, Estado do Piauí, excluindo qualquer outro, por mais
especial que seja.
20.16. Não será permitida durante a abertura e julgamento das propostas a utilização
de aparelhos celulares pelos licitantes dentro da sala de licitação.
20.17. Os itens não cotados e considerados desertos, a critério da Administração,
poderão ser dispensados com base no artigo 24, inciso V, da lei 8.666/93, desde que
atendidas às condições estabelecidas no referido artigo e seu inciso.
Marcolândia- PI, 12 de abril de 2021.

_______________________________________
Genildo José da Silva
Pregoeiro
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Processo nº 059/2021
Procedimento nº 024/2021
Pregão Presencial nº 024/2021
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO
1 - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para a
merenda escolar para a Prefeitura Municipal de Marcolândia - PI, conforme anexo I.
2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS / FORNECIMENTOS
2.1. A prestação de serviço do objeto da licitação será realizada obrigatoriamente no
Munícipio de Marcolândia - PI.
3. DA PROPOSTA:
3.1. As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas neste
instrumento convocatório e anexos que deste fazem parte integrante como
transcritos.
3.2. A proposta deverá corresponder com precisão ao objeto da licitação.
3.3. As propostas deverão ser digitadas e impressas em letra legível, em papel
timbrado do proponente, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, borrões ou
entrelinhas, devendo estar numeradas, rubricadas e a última folha assinada por
representante legal da empresa.
3.4. Fazer referência a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente,
número do CNPJ, inscrição municipal e/ou estadual, endereço completo, telefone,
fax, endereço eletrônico (e-mail) e conta bancária em nome da licitante.
3.5. Não serão aceitas propostas enviadas via fax, e-mail ou em envelopes
abertos/grampeados.
3.6. Os preços ofertados deverão estar expressos em moeda corrente nacional,
explicitados unitariamente e globalmente, assim como conterão obrigatoriamente
todas as incidências que sobre eles possam recair.
3.7. Todas as despesas de seguros, taxas, impostos, carga e descarga dos materiais e
demais despesas incidentes, até a entrega no local indicado pela Administração,
correrão sempre por conta do proponente.
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3.8. Conter descrição do objeto, em conformidade com as especificações do objeto
do pregão. A descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
3.9. Preço fixo unitário e valor total, para o fornecimento dos materiais, expresso em
moeda corrente nacional, em algarismo com até 02 (duas) casas decimais após a
vírgula e por extenso.
3.10. Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias. Esse prazo
será considerado em caso de omissão dessa informação.
3.11. A proposta deverá ser apresentada com especificação completa, com indicação
da marca do produto, fabricante e procedência do objeto cotado sob pena de
desclassificação, obrigando-se o proponente, nesse caso, a entregar o produto de
acordo com as exigências do Edital.
3.12. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja em
relação a prazo,especificações dos materiais ofertados ou qualquer outra condição que
importe em modificação dos termos da proposta original, ressalvadas as alterações
destinadas a sanar evidentes erros formais, assim avaliadas pela Pregoeira na sessão.
3.13. A falta do valor por extenso será motivo para desclassificação da proposta.
3.14. Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá
o preço porextenso.
3.15. A falta da rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, poderá ser suprida na
sessão peloRepresentante Legal ou procurador, desde que tenha poderes para este
fim.
3.16. A proposta de preço deverá estar acompanhada da declaração de que a empresa
conhece eaceita as regras determinadas pela Administração através deste edital.
3.17. A proposta de preço deverá estar ainda acompanhada das seguintes declarações:
a) Declaração que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer
natureza e todas asdespesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do
objeto desta licitação;
b) Declaração de compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do
município de Marcolândia – PI, sem custos adicionais e independentes da quantidade;
c) Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
d) Declaração que os produtos ofertados são de primeira qualidade;
e) Declaração de garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer
defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os
produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e
a quem for considerada responsável.
3.18. A ausência das declarações implicará na desclassificação da proposta de preços.
3.19. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com os documentos
abaixoelencados, sob pena de desclassificação:
a) Licença da Vigilância Sanitária da sede da licitante, em plena validade, sendo
requisitomínimo de qualidade higiênico-sanitária para a comercialização de gêneros
alimentícios;
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b) Visando garantir a qualidade dos produtos no que se refere a armazenagem e
distribuição, mantendo-os dentro das condições climáticas que assegurem a
manutenção de sua qualidade, especialmente os de natureza perecível, a licitante
deverá apresentar Licença daVigilância Sanitária para transporte, em plena validade.
3.20. As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos fixados,
conforme os anexos (Termo de Referência e Especificação), não sendo permitidas
ofertas com quantitativo inferior.
3.21. A Contratada ficará obrigada a fazer o fornecimento do objeto quando
requisitada, no prazo máximo de 24 horas a partir do recebimento da Ordem de
Fornecimento;
3.21.1. Caso a contratada não cumpra o estabelecido no item anterior serão aplicadas
as penalidades do Art. 87 da Lei 8.666/93.
4. DA DESCRIÇÃO E DOS QUANTITATIVOS:
4.1. O critério para julgamento será o MENOR VALOR DO LOTE COTADO que a
licitante possa oferecer para a Administração Pública;
ANEXO I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
ITEM
DESCRIÇÃO
UND QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO
1
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO,
UNID.
3.000
R$ 4,95
TRADICIONAL À BASE DE AÇUCAR, CACAU EM
PÓ E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDO COM
VITAMINAS, PACOTE DE 1 Kg.
2
AÇUCAR CRISTALIZADO, NA COR
UNID.
8.000
R$ 3,52
BRANCA,SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR.
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA
CONTENDO 1KG DE PREÇO LÍQUIDO,COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE.PRODUTO EMBALADOS NO
MÁXIMO 30 DIAS ANTES
3
ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100% STEVIA. UNID.
120
R$ 4,82
INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES
NATURAIS GLICOSIDEOS DE STEVIOL,
CONSERVANTES: BENZOATO DE SÓDIO E
SORBATO DE POTASSIO, ACIDULANTE: ACIDO
CITRICO. SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO,
SEM SACARINA, SEM ACESULFFAME-K.
UNIDADES DE 80ML. PRAZO DE VALIDADE
MINIMO DE 22 ANOS A CONTAR DA DATA DE
ENTREGA.

VALOR
TOTAL
R$
14.850,00
R$
28.160,00

R$
578,40
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4
5

6
7

8

9

ALHO, TAMANHO UNIFORME, ARMAZENADO
EM PCT SACOS PLÁSTICOS LIVRES DE
SUJIDADES.
ARROZ GRAO LONGO TIPO 1 NOVO, PRIMEIRA
QUALIDADE ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM PLASTICA CONTEDO 1KG.
PRODUTO EMBALADO NO MAXIMO 30 DIAS
ANTES DA DATA DE ENTREGA COM
VIRGENCIA DE 12 MESES.
BISCOITO DOCE TIPO MARIA PRODUTOS
INDUSTRIALIZADO, PACOTE COM 400g.

UNID.

1.300

R$

1,80

R$
2.340,00

UNID.

6.000

R$

6,02

R$
36.120,00

UNID.

3.500

R$

4,10

R$
14.350,00

460

R$

6,57

R$
3.022,20

460

R$

6,57

R$
3.022,20

460

R$

7,83

R$
3.601,80

BISCOITO INTEGRAL (DOCE) PRODUTO NÃO
UNID.
QUEBRADIÇO, PROVENIENTE DE FARINHAS E
INGREDIENTES INTEGRAIS, ISENTOS DE
AÇUCARES SIMPLES, PESO LIQUIDO DE 400G
TENDO DUPLA EMBALAGEM E EMBALAGEM
SECUNDARIA DE PAPELÃO. VALIDADE MINIMA
DE 6 MESES DA ENTREGA
BISCOITTO INTEGRAL (SALGADO) PRODUTO
UNID.
NÃO QUEBBRADIÇO, PROVENIENTE DE
FARINHAS E INGREDIENTES INTEGRAIS,
ISENTOS DE AÇUCARES SIMPLES, PESO
LIQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA
EMBALAGEM E EMBALAGEM SECUNDARIA DE
PAPELÃO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA
ENTREGA
BISCOITO ISENTO DE LACTOSE UNID.
INGREDINETES: FARUNHA DE TRRIGO
ENRIQUECIDA C OM FERRO E ACIDO FOLICO,
AÇUCAR REFINADO, AÇUCAR INVERTIDO,
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL
REFINADO, FERMENTO QUIMICO
(BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE
AMONIO) MELHORADOR DE FARINHA
(METABISULFITO DE SODIO) ESTABILIZANTE
(LECITINA DE SOJA) AROMATIZANTE
ARTIFICIAL, ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO)
PESO LIQUIDO DE 400G TENDO DUPLA
EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA
E CAIXA DE PAPELÃO. VALIDADE MINIMA DE 6
MESES DA ENTREGA.
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10

11

12
13

14

15

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER
DUPLA EMBALAGEM, PACOTE DE 400G,
PRODUTO INDUSTRIALIADO NO MAXIMO 30
DIAS ANTES DADATA DE ENTREGA COM
PRAZO DE VALIDADE PERTINENTE AO
PRODUTO OFERTADO COM VIRGENCIA DE 6
MESES.
BISCOITO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE INGREDIENTES FARINHA DE ARROZ
INTEGRAL, FECULA DE MANDIOCA, AMIDO DE
MILLHO, MILHO INTEGRAL EM PO, MELADO
DE CANA DE AÇUCAR MASCAVO, OLEOS
VEGETAIS(MILHO E OU GIRASSOL E OU
ALGODÃO), GORDURA DE PALMA,
AMLTODEXTRINA, FRUTAS, MIX DE
CASTANHAS (CASTANHA DE CAJU, CASTANHA
DO PARA E AMENDOA), AGENTES DE MASSA
POLIDEXTROSE, MEL, CAFE SOLUVEL,
EXTRATO DE SOJA, AVELA EM PO, CANELA EM
PO, CACAU ALCALINO EM PO, FIBRA SOLUVEL,
FERMENTOS QUIMICOS, ALFARROBA EM PO,
EDULCORANTES MALTITOL, GLICOSIDEO DE
ESTEVIOL E SUCRALOSE, EMULSIFICANTE
NATURAL LECITINA DE SOJA, ESPESSANTE
GOMA XANTANA, AGENTES DE CRESCIMENTO
(FOSFATO MONOCALCICO, BICARBONATO DE
AMOMIO) E AROMAS. SABORES VARIADOS SEM
ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. SEM ADIÇÃO
DE GLUTEN EMBALAGEM DE 120G A 150G.
VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA DATA DE
ENTREGA
CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM
ALMOFADA C/SELO DE PUREZA COM NO
MINIMO 250G.
CONDIMENTO MISTO EM PÓ PRODUTO
INDUSTRIALIZADO DATA DE ENTREGA COM
PRAZO DE VALIDADE PERTINENTE DO
PRODUTO OFETADO. PACOTE DE 100G
CORANTE/COLORÍFICO EM PÓ FINO
HOMOGÊNEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS
DE URUCUM, LIMPOS. EMBALAGEM COM 100G

UNID.

5.000

R$

4,50

R$
22.500,00

UNID.

600

R$

7,62

R$
4.572,00

UNID.

1.500

R$

5,20

R$
7.800,00

UNID.

1.200

R$

0,78

R$
936,00

UNID.

1.200

R$

0,78

R$
936,00

600

R$

3,67

R$
2.202,00

CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK C/ UNID.
NO MÍNIMO 200G.
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16
17
18

19

20

21
22

23
24

EXTRATO DE TOMATE
CONCENTRATO,EMBALAGEM CONTENDO NO
MINIMO 190 G
FARINHA LACTA, EMBALAGENS NO MINIMO
230 GR
FEIJÃO CARIOQUINHA, CLASSE CORES, TIPO 1,
NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA / PACOTE DE 01 KG PRODUTO
EMBALADO NO MAXIMO 30 DIAS ANTES DA
DATA DE ENTREGA COM PRAZO DE
VALIDADE PERTINENTE DO. PRODUTO
OFERTADO

UNID.

300

R$

2,78

R$
834,00

UNID.

1.400

R$

3,58

UNID.

3.500

R$

9,87

R$
5.012,00
R$
34.545,00

FLOCÃO DE MILHO; PRE-CONZIDA
CONZIMENTO INSTATANIO, NA COR
AMARELA, INSENTA DE SUJIDADES PARASITA E
LARVAS E FLOCADA EMBALAGEM DE NO
MÍNIMO 500G
FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO COZIMENTO
INSTATANIO, NA COR AMARELA, ISENTA DE
SUJIDADES PARASITAS E LARVAS EMBALAGEM
DE 500G.
LEITE INFANTIL LEITE ZERO LACTOSE
FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS
LATA COM 400G
LEITE DE SOJA SEM SABOR EM PO 400G SEM
SABOR SEM LACTOSE. PRODUTO A BASE DE
SOJA SEM LACTOSE SEM PRODUTO DE ORIGEM
ANIMAL ALIMENTO COM PROTEINA 18
ISOLADA DE SOJA, RICO EM VITAMINAS A, D,
FOSFORO E ZINCO. DEVERA CONSTAR O
REGISTRO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA.
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 6 MESES.
DATA DE FABRICAÇÃO: MAXIMO 30 DIAS
LEITE DESNATADO EM LATA DE 400 G CADA
UNIDADE
LEITE INTEGRAL EM PO, PACOTE DE 200G

UNID.

4.000

R$

1,55

R$
6.200,00

UNID.

2.000

R$

1,21

R$
2.420,00

UNID.

120

R$ 21,37

R$
2.564,40

UNID.

350

R$ 19,53

R$
6.835,50

UNID.

400

R$ 15,40

UNID.

12.000

R$
6.160,00
R$
83.160,00

R$

6,93
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25

26

27

28
29

30
31

MACARRÃO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE SEM
GLUTEN E LACTOSE 0% SODIO, NÃO DEVERA
CONTER CORANTES , CONSERVANTES E
AROMATIZANTES, NÃO DEVERA APRESENTAR
SUJIDADES, BOLOR, CHEIRO DE MOFO,
MANCHAS OU FRAGILIDADE A PRESSÃO DOS
DEDOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADA EM PACOTES DE PAPEL
MULTIFOLIADO, BEM VEDADO, EM
EMBALAGEM DE 500G, CONTENDO O NUMERO
DE REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,
INGREDIENTES NUMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E DE VALIDADE SUPERIOR A 3
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA PACOTES DE
500 G EM PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO
MÁXIMO DE 30 DIAS ANTES DA DATA DE
ENTREGA COM VIGÊNCIA PERTINENTE AO
PRODUTO OFERTADO.
MARGARINA VEGETAL SEM LACTOSE (CREME
VEGETAL) COM SAL, COM CONCENTRAÇÃO DE
LIPIDIOS ENTRE 50% E 80% ISENTA DE
LACTOSE APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO,
SABOR E CORD PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE
OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS SEM
LACTOSE NA COMPOSIÇÃO EMBALAGEM DE
500G COM REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA - SIF VALIDADE MINIMA DE 6
MESES DA ENTREGA
MARGARINA VEGETAL 250G

UNID.

1.200

R$

4,72

R$
5.664,00

UNID.

3.500

R$

3,18

R$
11.130,00

UNID.

250

R$

4,48

R$
1.120,00

UNID.

1.200

R$

2,52

ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA
REFINADO, SEM COLESTEROL, LATA DE 900ML
COM IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO,MARCA.
PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO MAXIMO 30
DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM
PRAZO DE VALIDADE PERTINENTE AO
PRODUTO OFERTADO.
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SABOR
CARNE PACOTE COM MINIMA DE 400G

UNID.

1.800

R$

7,20

R$
3.024,00
R$
12.960,00

UNID.

500

R$

5,45

R$
2.725,00

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SABOR
FRANGO PACOTE COM MINIMA DE 400G

UNID.

500

R$

5,45

R$
2.725,00
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32

33

34

35

SAL REFINADO IODADO, PARA CONSUMO
DOMESTICO, EMBALGEM CONTENTO 1 KG,
COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.
SARDINHA AO MOLHO LATA DE 130G
PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM

UNID.

1.200

R$

1,22

R$
1.464,00

UNID.

2.500

R$

3,75

R$
9.375,00

SARDINHA EM ÓLEO LATA DE 130G PRODUTO UNID.
INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS
ANTES DA DATA DE ENTREGA COM PRAZO DE
VALIDADE PERTINENTE AO PRODUTO
OFERTADO.
VINAGRE DE ÁLCOOL; EMBALAGEM DE NO
UNID.
MÍNIMO 500 ML
VALOR TOTAL R$

2.500

R$

3,75

R$
9.375,00

320

R$

2,85

R$
912,00

ANEXO II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PERECÍVEIS (CARNES E OVOS)
ITEM
DESCRIÇÃO
UND QUANTIDAD
VALOR
E
UNITÁRIO
1
CARNE MOÍDA BOVINA DIANTEIRA SEM
KG
3.000
R$ 21,00
OSSO TIPO PALETA ACEM OU PEITO,
EMBALAGEM DE 01 KG. TIPO BOVINA EM
PECA DIVIDIDA DE ACO, SEM
PELANCA,SEM GORDURA, CONGELADA E
NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA
LIMPA COM ASPECTO ,COR ,CHEIRO E
SABOR PROPRIO E NO MAXIMO 10% DE
SEBO.
2
FÍGADO CARNE BOVINA, CARNE DE
KG
400
R$ 16,77
PRIMEIRA, IN NATURA E RESFRIADA,
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANPARENTE,
ATÓXICA CONTENDO 01KG
3
ACÉM - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM, SEM
KG
300
R$ 36,82
OSSO EM PECA INTEIRA, CONGELADA ,
EMBALAGEM DE 01 KG, E NO MAXIMO 10%
DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM
ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR
PRÓPRIOS E NO MAXIMO 10% DE SEBO.

R$
353.195,50

VALOR
TOTAL
R$
63.000,00

R$
6.708,00
R$
11.046,00
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4

5

6

7

8
9

CHARQUE BOVINO. CHARQUE BOVINO
PCT
DIANTEIRO, SADIO, DEVENDO
APRESENTAR COLORAÇÃO VERMELHOVIVO, ODOR CARACTERÍSTICO. ISENTO
DE: COLORAÇÃO ARROXEADA,
ACINZENTADA E ESVERDEADA,
VESTÍGIOS DE DESCONGELAMENTO,
ODOR FORTE E DESAGRADÁVEL,
PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E
QUALQUER SUBSTÂNCIA
CONTAMINANTE. ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA,
RESISTENTE, A VÁCUO, TRANSPARENTE E
RESISTENTE, PACOTE DE 500G,
CONTENDO NA EMBALAGEM A
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE, CARIMBOS OFICIAIS E SELO
DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE E
DATA DE EMBALAGEM. VALIDADE
MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA
DATA DE ENTREGA.
CARNE DE FRANGO, INTEIRO IN NATURA
KG
E CONGELADO, LIVRE DE PARASITAS E
DE QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA,
ODORES ESTRANHOS.
LINGUIÇA TIPO CALABRESA, COM
KG
ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR
PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM PLÁSTICA TÓXICA.
PEITO DE FRANGO COM OSSO, SEM PELE,
KG
DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO,
LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER
SUBSTÂNCIA NOCIVA, ODORES
ESTRANHOS.
OVO DE GALINHA CAIPIRA. TAMANHO
UNI
GRANDE- EMBALAGEM APROPRIADA.
DAD
E
SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG
KG
CONGELADA, EMBALAGEM, LIVRE DE
PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA
NOCIVA, ODORES ESTRANHOS, PRAZO DE
VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A
CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO
VALOR TOTAL R$

300

R$ 39,68

R$
11.904,00

2.500

R$ 10,52

R$
26.300,00

1.000

R$ 25,90

R$
25.900,00

2.000

R$ 25,90

R$
51.800,00

3.000

R$

R$
1.890,00

1.000

R$ 11,40

0,63

R$
11.400,00

R$

209.948,00
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ITEM

DESCRIÇÃO

ANEXO III - IOGURTES
UNIDADE QUANTIDADE

1

IOGURTE (SABORES VARIADOS) 200 ML –
FRASCO, POTE OU SACO.

2

IOGURTE SEM LACTOSE 170 GRAMAS
UNIDADE
LEITE INTEGRAL, PREPARADO DE
FRUTAS, AGUA, AMIDO MODIFICADO,
AROMA IDENTICO AO NATURAL DE
MORANGO, ESPESSANTES GOMA
XANTANA (INS 415) E GOMA GUAR (INS
412), CONSERVADOR SORBATO DE
POTASIO (INS 202) CORANTES NATURAIS
E ACIDULANTE ACIDO CITRICO (INS 330)
FERMENTO LACTEO E ENZIMA LACTASE.
NÃO CONTEM GLUTEN
IOGURTE SABORES DIVERSOS –
LITRO
EMBALAGEM DE 1 LITRO.
VALOR TOTAL R$

3

UNIDADE

1.000

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL
R$ 2,17
R$
2.170,00

300

R$

3,83

R$
1.149,00

1.000

R$

7,65

R$
7.650,00
R$
10.969,00
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Processo nº 059/2021
Procedimento nº 024/2021
Pregão Presencial nº 024/2021
ANEXO II

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado da empresa)

A empresa ________________, com sede na _____________, CNPJ no
_______________,representada pelo (a) Sr. (a) ______________, CREDENCIA
o(a) Sr. (a) ____,______________ (CARGO), portador(a) do R.G. no
______________ e CPF nº_______________________, para representá-la perante
o Município de Marcolândia em licitação na modalidade Pregão Presencial no
024/2021, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos
inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases
licitatórias, assinar ata.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CPF
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Processo nº 059/2021
Procedimento nº 024/2021
Pregão Presencial nº 024/2021
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO (Papel timbrado da empresa)
(a ser preenchida, assinada e entregue juntamente com os envelopes)
A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as
penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos
documentos integrantes dos envelopes “B”, sob pena de sujeição às penalidades
previstas neste Edital de Pregão Presencial nº 024/2021, conforme especificações
constantes do Edital e Anexos.
EMPRESA (RAZÃOSOCIAL):__________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________
CARGO: _____________________________________________________
RG______________________
CPF________________________
ASSINATURA: ________________________________________________
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Processo nº 059/2021
Procedimento nº 024/2021
Pregão Presencial nº 024/2021
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO (Papel timbrado da empresa)
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Marcolândia, Estado do Piauí.
Referente ao Edital do Pregão Presencial n° 024/2021.
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob
no__________________, DECLARA para todos os fins de direito, a inexistência
de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a
idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2o e Artigo 97 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(CPF)
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Processo nº 059/2021
Procedimento nº 024/2021
Pregão Presencial nº 024/2021
ANEXO V
DECLARAÇÃO (Papel timbrado da empresa)
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Marcolândia, Estado do Piauí.
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 024/2021.
A empresa ______________, inscrita no CNPJ sob no _______________, por
intermédio
de
seu
representante
legal
o
(a)
Sr.
(a)
_____________________________, com RG sob no_______________, e inscrito
no CPF sob no _______________, DECLARA, para fins do disposto no 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 e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

(assinatura do responsável)
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PROCESSO nº 059/2021
PROCEDIMENTO nº 024/2021
PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2021
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICIPIO DE MARCOLÂNDIA- PI, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na cidade de Marcolândia, situada na Rua Porfíria Maria de Sousa,
Nº 21, CNPJ (MF) Nº 41.522.269/0001-15 neste ato representada por seu Prefeito
Municipal, CORINTO MACHADO DE MATOS NETO, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante chamado abreviadamente CONTRATANTE, e de outro
lado, a empresa _____________________, com sede e foro na cidade de _______,
Estado do ______, estabelecida na ______________, nº ____, Centro, CEP
_______, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ____________, inscrição estadual sob o
nº ____________, doravante chamada abreviadamente CONTRATADA, tendo em
vista a homologação, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA- PI,
do Pregão Presencial nº 024/2021, conforme despacho exarado no Processo
Administrativo nº 059/2021 e o que mais consta do citado Processo Administrativo
que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, em conformidade com as normas da Lei nº 8.666, de 21/06/93, com as
alterações nela introduzidas até a presente data, as quais submetem as partes para
todos os efeitos, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, regendo-se a
contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para fornecimento de
gêneros alimentícios para a merenda escolar para a Prefeitura Municipal de Marcolândia
- PI, conforme anexo I, em decorrência do êxito alcançado pela Contratada no processo
licitatório nº 059/2021, Procedimento nº 024/2021, sob a modalidade Pregão
Presencial.
CLÁUSULA SEGUNDA:
Integram e complementam o presente Contrato, independentemente de transcrição o
processo licitatório nº 059/2021, Procedimento nº 024/2021, sob a modalidade
Pregão Presencial e a proposta da Contratada.
CLÁUSULA TERCEIRA:
Todas as despesas decorrentes do fornecimento correrão por conta dos recursos
provindos dos fundos, FPM / FME / FUNDEB / QSE – QUOTA SALÁRIO
EDUCAÇÃO / PROJOVEM / PROJOVEM CAMPO / PDDE / MAIS
EDUCAÇÃO / PNAE / RECURSOS PRÓPRIOS.
CLÁUSULA QUARTA:
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A CONTRATADA, se obrigará a fornecer os produtos de acordo com sua proposta,
de forma a atender as exigências da CONTRATANTE.
§ 1º - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como
tributos de qualquer espécie e demais despesas que incidam ou venham a incidir sobre
a prestação de serviço do objeto deste contrato;
§ 2º - Solicitar, por escrito à CONTRATANTE, mediante prévia justificativa,
eventuais prorrogações do prazo contratual;
CLÁUSULA QUINTA:
O fornecimento dos produtos será mediante termo de requisição do setor competente
da Prefeitura.
CLÁUSULA SEXTA:
A CONTRATADA é responsável por todos os encargos sociais, trabalhistas e
sindicais decorrentes do pessoal que empregar, bem como os outros relacionados a
prestação de serviço que contratar, inclusive perante terceiros, a quem responderá
diretamente.
CLÁUSULA SÉTIMA:
A CONTRATADA será a responsável pela condução de todos os trabalhos
mencionados neste Contrato e na Proposta, cabendo-lhe manter os entendimentos
necessários com a CONTRATANTE, no decorrer do serviço.
CLÁUSULA OITAVA:
O valor contratado é de R$ ________ (___________________), que será pago
mediante o fornecimento, além do encaminhamento da nota fiscal e recibos para a
tesouraria da Prefeitura Municipal de Marcolândia- PI e poderá ser realizado em até
trinta dias após o protocolo.
CLÁUSULA NONA:
A critério exclusivo da CONTRATANTE ou por mútuo acordo, o presente
Contrato poderá a qualquer tempo ser rescindido, no todo ou em parte,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, cabendo à
CONTRATADA, receber o que lhe for devido até a data da rescisão ou, ainda, se a
CONTRATADA:
a) Deixar de cumprir os prazos estipulados no Edital;
b) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem a prévia
autorização da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA:
No decorrer do prazo contratual não serão levados em consideração comunicações
verbais. Todas as comunicações que envolvam a execução deste contrato, de cada
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parte à outra, serão consideradas como suficientes se feitas por escrito e entregues sob
protocolo ou qualquer outro meio que comprove o recebimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
O presente Contrato terá início na data de sua homologação, e vigorará até 31 de
dezembro de 2021, em conformidade com os interesses da CONTRATANTE,
podendo ser prorrogado pelo interesse das partes até o período limite do inciso II, do
art. 57, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Competem a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste
instrumento, na Lei 8.666/93 e noutras disposições legais, realizar, por escrito, através
de Termo Aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes. Sendo
reservado à esta Fundação, na busca pelo interesse administrativo, alterar
unilateralmente a presente pacto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
As partes elegem de pleno e comum acordo, o foro da cidade de Simões - PI, para
dirimir dúvidas ou resolver questões oriundas do presente contrato, desde que não
seja possível resolvê-las prévia e amigavelmente.
E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o
presente instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.
Marcolândia(PI), ____ de ___________ de 2021.
__________________________________
Corinto Machado de Matos Neto
Prefeito Municipal
___________________________________
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
Nome: _______________________________
CPF: _________________________________
Nome: _______________________________
CPF: ________________________________

