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EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – SRP  

 

PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DOS PALMARES, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através 

de seu Pregoeiro, designado(a) pela Portaria nº 046/2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco, Edição 2747 do dia 11/01/2021, torna pública a abertura da licitação na 

modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 009/2021 - SRP, do tipo “menor preço por item”, 

objetivando a contratação do objeto indicado no item 2 deste Edital, sendo realizada por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da informação (internet). 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006 - Alterada pela Lei Complementar nº 147 07/08/2014, Decreto 

Municipal 033/2019, de 10 de dezembro de 2019, e pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

A presente licitação está dividida em itens com cota principal de ampla concorrência, Itens 
com cota reservada à participação das microempresa e empresa de pequeno porte e itens 
exclusivos à participação das ME/EPP, conforme determina o art. 48, inciso I e II da Lei 
Complementar nº 123/2006, com redação da LC nº 147/2014. 
 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 
 

• ANEXO I – Termo de Referência; 

• ANEXO II – Planilha com Especificações, Quantidades e Valores Estimados. 

• ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 

A licitação observará o local e horários a seguir: 

Recebimento das propostas até: 19/04/2021 às 08:30 (oito e trinta) horas (horário oficial de Brasília) 

Início da sessão de disputa de preços: 19/04/2021 às 09:00 (nove) horas (horário oficial de Brasília) 

Sistema eletrônico utilizado: Bolsa Nacional de Compras - BNC 

Endereço eletrônico do sistema: https://bnccompras.com/Home/Login  

Dados para contato: 

Pregoeiro: Vandison Antonio V. Portela E-mail: licitacao@palmares.pe.gov.br 

Fone: (81) 3661-1288 (Ramal 214) 

Endereço: Sede da Prefeitura dos Palmares, Sala da CPL 01, Av. Visconde do Rio Branco, 1368, São 
Sebastião, Palmares – PE. 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
 
1.2. Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante no sistema Bolsa 
Nacional de Compras - BNC. Para a realização do cadastramento, deverão ser observadas as 
instruções constantes do Bolsa Nacional de Compras - BNC com 
https://bnccompras.com/Home/Login. 
 

https://bnccompras.com/Home/Login
https://bnccompras.com/Home/Login
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1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município dos Palmares, credenciado na 
função de Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para 
os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela Administração Direta, disponível na Bolsa 
Nacional de Compras - BNC, no endereço https://bnccompras.com/Home/Login. 
 
1.4. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame; 
 
1.5  Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no Bolsa 
Nacional de Compras - BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos, prevalecerão estas 
últimas. 
 
2. OBJETO 
 

2.1. Constitui objeto da presente licitação, o Registro de preços para eventual 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) 
destinados à merenda escolar do Município dos Palmares – PE, conforme 
detalhamentos e especificações constantes do Anexo II (Especificações Detalhadas do 
Objeto): 

 
3. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1. Os valores máximo para contratação são os constante do Anexo I ao Edital. 
 
3.2. Os recursos financeiros para fazer face às despesas decorrentes da contratação correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade Gestora: 104015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMARES 
Órgão Orçamentário: 15000 -  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMARES 
Unidade Orçamentária: 15001- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMARES 
Função: 12 - Educação 
Subfunção: 360 - Ensino Fundamental 
Programa: 1210 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar 
Ação: 2.37 
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
 
 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. Para os Itens cujo valor seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) e com Cota(s) 
reservada(s) para as empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte 
– EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, poderão participar deste Pregão (eletrônico) 
exclusivamente as empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – 
EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, no 
inciso I, do Art. 48 (Redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014) desde que atendam o 
disposto nos títulos DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e DA PROPOSTA DE PREÇOS.  
4.2. Não se aplicará a exigência do subitem 4.1, quando não houver um mínimo de 3 (três) 
fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório (Redação dada pelo Art. 49, Inc. II da Lei Complementar n° 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014). Prevalecendo na forma dos art. 44 e 45 da 
referida Lei. 
4.3. Para os Itens cujo valor seja superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) e/ou com Cota 

Principal, poderá também participar deste Pregão Eletrônico, as demais empresas (Médio e Grande 

https://bnccompras.com/Home/Login
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Porte), desde que atendam o disposto nos títulos DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e DA 

PROPOSTA DE PREÇOS. Prevalecendo na forma dos art. 44 e 45 da Lei Complementar n° 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

4.4. A participação no Pregão (eletrônico) dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 
4.5. Como requisito para a participação no Pregão (eletrônico), o licitante deverá declarar, em 
campo próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências previstas neste Edital. 
4.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual deverá fazer a declaração, conforme o item anterior, mesmo que 
tenham restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal. 
4.7. Ficarão impedidas de participar: 

4.5.1 Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município dos 
Palmares; 
4.5.2 Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 
4.5.3 Empresas ou pessoas impedidas de licitar ou contratar com o Município dos Palmares; 
4.5.4 Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 
4.5.5 Pessoas físicas, as associações civis qualificadas ou não com OS (organizações 
sociais) ou OSCIP (organizações da sociedade civil de interesse público), conforme Acórdão 
do Plenário do Tribunal de Contas da União nº 746/2014, e outras entidades que, em função 
de sua natureza jurídica, não podem executar o objeto da presente licitação. 

4.6. Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não emprega menor, salvo 
na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988. 
 
5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 
5.1. Para fins de participação neste pregão, os interessados deverão obter da Bolsa Nacional 
de Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao sistema. 
5.2. O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da Bolsa Nacional 
de Compras - BNC, no endereço https://bnccompras.com/Home/Login  
5.3. Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes deverão 
entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 41 3557-2301 e/ou Celular/ 
Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br, e/ou com a Comissão Permanente de 
Licitação 01 da Prefeitura Municipal dos Palmares, fone: 81 3662-1288, e-mail: 
licitacao@palmares.pe.gov.br  
5.4. Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá 
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de 
todos os atos inerentes ao certame. 
5.5. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 
credenciamento preferencialmente no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de 
apresentação das propostas iniciais. 
5.6. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas 
utilizados nas licitações. 
5.7. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 
e assumir obrigações. 
5.8. O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada pelo 
Licitante, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC ou do 
Município dos Palmares, devidamente justificado. 
5.9. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município dos 
Palmares e a BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

https://bnccompras.com/Home/Login
about:blank


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 01 

 

 

 
 
  
 
 

 
 

 

SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS 

PALMARES – PE 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 

 

Praça Ismael Gouveia, 270, Centro, Palmares – Pernambuco  

CEP: 55.540-000 CNPJ: 19.608.720/0001-62 Fone: (81) 3662-1346 
 

ainda que por terceiros. 
5.10. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
5.11. Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 41 3557-2301 
e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br, e/ou com a Comissão 
Permanente de Licitação 01 da Prefeitura Municipal dos Palmares, fone: 81 3662-1288, e-mail: 
licitacao@palmares.pe.gov.br,  outras informações sobre o processo de credenciamento no sistema 
de compras eletrônica. 
 
6. PROPOSTA 
6.1. No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços expressos em moeda nacional, 
em algarismos hindu-arábico, até a data e hora marcadas para a sessão do Pregão. 
 

a) A proposta de preços será elaborada eletronicamente, com base nas condições definidas 
neste edital, e deverá conter: Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

b) Especificação dos preços unitários de cada item do objeto licitado, os quais serão 
totalizados automaticamente pelo sistema; 

c) Indicação de marca e modelo/referência dos produtos ofertados, às quais ficarão 
vinculadas. 

6.2. As exigências constantes das alíneas “c” do subitem 6.1 anterior deverão ser 

atendidas por intermédio de arquivo a ser anexado à proposta de preços nos moldes de 

funcionalidade do Sistema BNC por ocasião da formalização de preços pelo licitante 

participante. 

6.3. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, transportes, fretes e quaisquer outros 
custos ou despesas que incidam sobre a prestação do objeto a ser contratado. 
6.4. Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços unitários 
e totais máximos fixados neste Edital. 
6.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 
apresentarem preços inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis. 
6.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
6.7. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
da sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante. 
 
7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1 A comprovação de habilitação dos licitantes será realizada observando-se o 
procedimento a seguir: 

a) Após a divulgação do edital no sitio eletrônico, os licitantes ENCAMINHARÃO 
EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública; 

b) A etapa de que trata a alínea “a” será encerrada com a abertura da sessão pública; 
c) O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos 

temos do disposto na alínea “a”, ocorrera por meio de chave de acesso e senha; 
d) O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital; 
e) A falsidade da declaração de que trata alínea “e” sujeitará o licitante as sanções previstas no 

Decreto Municipal nº. 033/2019; 
f) Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública; 
g) Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, 

observado o disposto na alínea “a” não haverá ordem de classificação das propostas, o que 
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ocorrerá somente após os procedimentos de negociação da proposta; 
h) Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances; 

i) Os documentos complementares a proposta e a habilitação, quando necessários a 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 
melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 

proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequado ao último lance 

ofertado após a negociação de contraproposta; 

j) O Pregoeiro poderá acessar a página eletrônica oficial para verificar um requisito/ certidão/ 
documento exigida na licitação quando existir alguma dúvida ou omissão por parte do 
licitante; 

k) Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em cópias autenticadas por 
tabelião ou autenticados por servidor da Comissão Permanente de Licitação 01 ou 02 da 
Prefeitura Municipal dos Palmares a vista dos originais; 

l) Na impossibilidade da apresentação dos documentos da habilitação na forma da 
alínea “k” anterior, o licitante com menor preço após a fase de lances deverá, no prazo de até 
03 (três) dias úteis, encaminhar os documentos apresentados, em cópias autenticadas por 
tabelião ou que possam ser autenticados por servidor da Comissão Permanente de Licitação 
01 da Prefeitura Municipal dos Palmares a vista dos originais; 

m) Os documentos de habilitação para conferência deverão ser entregues no endereço 
indicado no Preâmbulo deste Edital por intermédio do Correio ou portador. 
 

7.2 Para fins de habilitação neste processo, serão exigidos os seguintes documentos: 
7.2.1 Habilitação Jurídica: 

a) Ato de inscrição, devidamente registrado na Junta comercial, consolidado ou com alterações, 
se houver, em se tratando de empresários individuais. 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou o respectivo 
instrumento de consolidação contratual em vigor, com as alterações, se houver, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício, em se tratando de Sociedade por Ações. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Tratando-se de procurador, além dos documentos exigidos nos itens a, b, c, d, com indicação 
dos poderes do mandante para outorga, o instrumento de procuração pública ou particular com 
firma reconhecida, com poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 

f) Documento oficial de identificação que contenha foto do representante do licitante; 
 

7.2.1.1 O Objeto Social da(s) empresa(s) participante(s) deste Pregão deverá(ão) ser igual 
ou similar ao que dispõe o subitem 2.1 deste Edital. 

 
7.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida conjuntamente 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, abrangendo 
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa; 
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b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica 
Federal; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de 
Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do 
domicílio ou sede do licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de 
Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do 
domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 
 

7.2.3 Qualificação Técnica: 
 

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 
empresa licitante fornecido satisfatoriamente, no mínimo 30% (trinta por cento) do 
total dos produtos arrematados compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, 
devendo o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou 
qualquer outra forma de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa 
valer-se para manter contato com a empresa declarante. 
 

b) Comprovação de Licença de Funcionamento em vigor expedida pelo órgão Sanitário 

Estadual ou Municipal competente; 

7.2.4 Qualificação Econômico-Financeiro: 
 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data fixada para recebimento 
dos envelopes; 

b) Os balanços e demonstrações devem conter os registros no órgão competente e estar 
devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e 
de encerramento; 

c) A boa situação da empresa será comprovada através dos Índices de Liquidez Geral (LG) e 
Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1,0 (um) extraídos do Balanço Patrimonial, que 
poderão vir calculados pela licitante, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 

 

AC + ARLP 

Liquidez Geral = --------------------  ≥ (maior ou igual) 1,0 

                                         PC + PELP 

 

                                                  AC  

Liquidez Corrente = --------   ≥ (maior ou igual) 1,0  

                                                  PC 

 Onde: 

 AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 
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 PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo. 

 

d) Quando os índices de liquidez apresentarem resultado menor que 1, poderá ser substituído 
pelo patrimônio líquido correspondente a no mínimo 10% do valor estimado da contratação; 

e) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 

distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso 

de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação 

homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 
f) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º 

grau distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu 

domicílio; 
 
f.1) A certidão descrita na alínea f somente é exigível quando a certidão negativa de 

Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio 

(alínea e) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais 

eletrônicos; 

f.2) Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 

Judicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação 

da sede da licitante ou de seu domicílio. 

f.3) A(s) empresa(s) em recuperação judicial, está(ão) dispensada(s) da apresentação 

das exigências na alínea f, desde que comprove a sua capacidade econômica. 

7.2.5  Declarações: 

a) Conforme solicitado no Sistema eletrônico utilizado: Bolsa Nacional de Compras – 

BNC. 

7.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. Considera-se restrição, ensejando a aplicação do § 1º, do art. 43 
da Lei Complementar Federal nº 126/2006, a não apresentação da referida documentação, 
bem como a verificação da não regularidade fiscal e trabalhista, pelo pregoeiro, na sessão, por 
intermédio de consultas a sites oficiais. 
7.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
7.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

7.4 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta, solicita-se a 
juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato. 

 
8. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
8.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, 
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aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, aplicando 
subsidiariamente, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e decreto municipal nº 033/2019, de 
10 de dezembro de 2019. 
8.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como critério de 
aceitabilidade os preços máximos fixados no item 2.1 deste edital. 
8.3. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 
8.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a 
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na forma 
prevista neste edital, passando o Pregoeiro a examinar as propostas. 
 
8.5. 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 às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) serviço(s) ofertado(s) com as 
especificações do edital; 
c) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 

8.6. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. 
8.7. Caberá ao 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão efetuada pelo próprio licitante. 
8.8. A partir da abertura da etapa competitiva (Modo de Disputa ABERTO, conforme Art. 32 

do Decreto Municipal 033/2019, de 10 de dezembro de 2019, o tempo estimado para disputa dos 

itens será durante 10 min de lances livres, e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 minutos do período de duração da sessão 

publica. 

8.9. O sistema possibilita até 50 lotes na sala de disputa de forma simultânea, ficando o 
licitante responsável por acompanhar os lances dos itens que estiverem em disputa, à 
quantidade ficará a critério do pregoeiro, podendo o mesmo informar no início da sessão a 
quantidade a ser colocada de forma simultânea. 
8.10. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 8.8, será de 02 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 
8.11. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.10, a sessão pública 
será encerrada automaticamente. 
8.12. A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
8.13. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
8.14. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.16. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 8.8 a sessão 

pública será encerrada automaticamente. 

8.17. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da 
aceitação da proposta de menor preço. 
8.18. No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno 
porte e microempreendedores individuais (situação esta possível de ocorrer quando as empresas não 
oferecerem lances), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá 
exercer o direito de preferência previsto no item. 
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8.19. Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao preço, observados 
os valores máximos fixados nesta licitação, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. A negociação em 
apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
8.20. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta mais bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será 
incluído, na respectiva ata, o registro dos preços cotados iguais ao do licitante vencedor, na 
sequência de classificação do certame. Os licitantes irão demonstrar interesse por meio do 
chat do sistema BNC. 
8.21. Realizada a negociação, o pregoeiro procederá com a habilitação na forma do item 7 deste 
Edital. 
8.22. Para cumprimento do item 7 deste Edital, bem como no caso de pronunciamento de 
aceitabilidade final da proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e recebimento 
da documentação de habilitação e proposta ajustada. A data e horário para retomada da sessão do 
pregão serão comunicados pelo Pregoeiro, através do Sistema, com antecedência mínima de 24 
horas. 
8.23. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, será a empresa considerada 
vencedora por decisão motivada do Pregoeiro. 
8.24. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 
8.25. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
o contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior. 
8.26. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao 
Pregoeiro exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, 
quando pertinente para agilização do procedimento. 
8.27. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades estabelecidas neste Edital. 
8.28. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas 
de publicidade. 
8.29. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 
8.30. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 
8.31. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco.  
 
9. DILIGÊNCIA 
9.1 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços 
unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que 
julgar necessários. 
9.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou autoridade 
superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 
9.3 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade 
real, será permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos 
existentes à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos 
participantes, porém não documentados nos autos. 
 
10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1. 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 por 
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meio do SISTEMA ELETRÔNICO - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS – BNC 

https://bnccompras.com/Home/Login. As respostas a tais esclarecimentos serão disponibilizadas no 

SISTEMA ELETRÔNICO - BOLSA NACIONAL DE DE COMPRAS – BNC 

https://bnccompras.com/Home/Login e/ou Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco. 

10.2. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de 02 

(dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

10.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 
10.4. A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao licitante 
interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das propostas, 
podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro no “chat”. 
10.5. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes 
facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. Os interessados ficam, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 

10.6. Os memoriais de recurso e de contrarrazões poderão ser encaminhados por meio do 

SISTEMA ELETRÔNICO - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS – BNC 
https://bnccompras.com/Home/Login. Em todos os casos, é de responsabilidade do licitante 
interessado a escolha do meio para encaminhamento.  
10.7. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso, 
e a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 
10.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
10.9. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo 
10.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.11. As razões de recursos serão dirigidas a autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro 
que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo fazê-
lo subir, devidamente informado para decisão final. 
10.12. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo proponente. 
10.13. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para 
assinar o contrato no prazo definido neste Edital. 
 

4 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 PRAZO DE VIGÊNCIA  

11.1.1. O prazo de vigência para o fornecimento dos materias, objeto do Termo de Referência 
será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro 
de Preços. 
 

11.2. FORMALIZAÇÃO 
11.2.1. Homologado o resultado da licitação e respeitada a ordem de classificação, será 

formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional que, após 
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas. 

11.2.2. Homologada a licitação, a Prefeitura Municipal dos Palmares, através da Comissão 
Permanente de Licitação 01 convocará a Proponente vencedora para, no prazo de 05 
(cinco) dias, para assinar a Ata de Registro de Preços, podendo este prazo ser prorrogado, a 
critério da Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo 

https://bnccompras.com/Home/Login
https://bnccompras.com/Home/Login
https://bnccompras.com/Home/Login
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justificado; 
11.2.3. Salvo motivo justificado e aceito pelo Município dos Palmares, o licitante decairá do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 10.520/2002, se não comparecer 
ao local, na data e horário designados para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

11.2.4. Na assinatura da Ata será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante sua vigência. 

11.2.5. Caso o licitante vencedor não faça a comprovação referida no subitem anterior ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata, poderá ser convocado outro licitante, desde 
que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios 
e feita a negociação, assiná-la, sem prejuízo das multas previstas neste edital e demais 
cominações legais. 

11.2.6. Firmada a Ata de Registro de Preços entre o licitante vencedor e o Munícipio dos Palmares, 
seus signatários passarão a denominar-se: Fornecedor Registrado e Órgão Gerenciador, 
respectivamente. 

11.2.7. A Ata poderá ser firmada por representante legal, diretor ou sócio da empresa, devidamente 
munido, respectivamente, de procuração ou contrato social e cédula de identificação do(s) 
licitante(s) vencedor(es). 

11.2.8. Ao firmar a Ata, o Fornecedor Registrado, quando solicitado pelo Órgão Gerenciador, obriga-
se a fornecer os materiais a ele adjudicado. 
 

11.3. REVISÃO DE PREÇOS 
11.3.1. Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo superveniente, tornasse 

superior ao preço praticado no mercado, o município convocará o licitante registrado visando 
à negociação para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado. 

11.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

11.3.3. Na hipótese do subitem anterior, o município convocará os demais fornecedores, na ordem 

de classificação do processo licitatório para o item em questão, visando igual oportunidade de 

negociação; 

11.3.4. Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos preços 
registrados e, o fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não 
puder cumprir o compromisso, com o município poderá: 
 

11.3.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, 
desde que o requerimento ocorra antes do pedido de fornecimento; 
 
11.3.4.2 Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando 
igual oportunidade de negociação; 

11.3.5 Não havendo êxito nas negociações, o município procederá à revogação do item em 
questão, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
 

11.3.6 Os preços registrados, somente poderão sofrer reajustes durante a vigência da Ata, 
mediante comprovação de reajustes de preços ocorridos, podendo inclusive sofrer 
decréscimo, conforme as tendências de mercado. 

 

11.3.7 No caso do subitem anterior, a empresa registrada deverá provocar o reajuste dos 
preços, através de comunicação enviada ao representante legal do Órgão Gerenciador, 
comprovando através de documentos (Notas Fiscais de compras e ou documento similar) que 
demonstrem os referidos reajustes. 

 
11.4. PAGAMENTO 
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11.4.1 As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios: 

 

a) O fornecedor registrado apresentará mensalmente ao Fundo 
Municipal de Educação dos Palmares, relatório com o fechamento 
das aquisições realizadas no período (caso haja), acompanhado das 
referidas cópias dos documentos de requisição, contendo os 
valores; 

b) O Fundo Municipal de Educação dos Palmares, após efetuar a 
análise do relatório de fechamento enviado, e, caso esteja correto, 
aprovará o mesmo e autorizará a emissão e envio da respectiva Nota 
Fiscal acompanhado de recibo; 

c) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a 
apresentação da Nota Fiscal com o recibo em anexo, devidamente 
atestada por servidor designado. 

 

11.4.2 A Nota Fiscal/Fatura do fornecedor registrado tem que possuir o mesmo 
CNPJ dos documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob 
pena de não ser processada e não paga. 

11.4.3 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude 
de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento 
pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer natureza. 
11.4.4 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer 
outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante 
do item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 
11.4.5 O fornecedor registrado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e 
nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via 
ordem bancária; 
11.4.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade do fornecedor registrado; 
11.4.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor 

registrado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 

a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 

vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a 

do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

12. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA 

12.1. A empresa registrada é obrigada a entregar o objeto licitado em até 72 (setenta e duas 

horas) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento; 
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12.2.  Os produtos/matérias, objeto do TERMO DE REFERENCIA deverão ser entregues de acordo 

com as normas estabelecidas pela Secretaria de Educação deste Município; 

12.3. A requisição de fornecimento dos produtos emitida pela Secretaria de Educação terá seu teor 

repassado para o fornecedor registrado através de formulário enviado por email ou pessoalmente, de 

segunda a sexta feira, no horário de 7h00min as 13h00min. 

12.4.  Os produtos deverão ser no ato da entrega, apropriados para o consumo. O Município se 

reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os gêneros alimentícios que não atenderem ao 

que ficou estabelecido no edital e na ata e/ou que não estejam adequados para o uso e consumo; 

12.5. Os produtos serão entregues somente ao funcionário indicado pelo Fundo Municipal de 

Educação, que procederá à conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto esteja de acordo 

com o pedido, a nota fiscal será atestada. 

12.6. Os gêneros alimentícios a serem fornecidos deverão ter na data da entrega o prazo de 

mínimo de validade de 03 (três) meses, quando for o caso, salvo aqueles cujo prazo esteja 

especificado nos requisitos mínimos constantes no Termo de Referência; 

12.7. Todas as despesas relativas às entregas dos materiais, tais como: fretes e/ou transportes 

correrão à custa exclusivamente da empresa registrada; 

12.8. Os produtos serão solicitados de acordo com a necessidade de utilização da Secretaria 

Municipal de Educação, não representando para o Fundo Municipal de Educação a obrigação de 

utilização da totalidade dos referidos materiais licitados.  

12.9. Os produtos deverão ser entregues no Centro de Abastecimento das Unidades Escolares 

CAUE, localizada na Rua Sebastião Paulino, s/n, Centro, neste município, de segunda a sexta- 

feira no horário das 07h as 13h, de acordo com as necessidades da Secretaria Executiva 

Municipal de Educação. 

12.10. Os materiais serão recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 

dos materiais com as especificações; 

b) Definitivamente após a verificação da qualidade dos materiais e consequentemente 

aceitação. 

12.11. Os proponentes deverão considerar, na composição do preço unitário dos bens licitados, 

todos os custos, aí incluídos frete, seguro, taxas, contribuições, impostos ou quaisquer outras 

despesas incidentes sobre os referidos bens deverão ter perfeita compatibilidade com valores 

unitários e totais apresentados para os mesmos. 

12.12. Não poderá ser pleiteado, acréscimo de preços sob a alegação de falhas, omissões ou 

inexigibilidade de qualquer natureza, entendendo-se como previsto no preço ofertado, todos os 

custos do fornecimento. 

12.13. O Fornecimento dos produtos será realizado de forma parcelada de acordo com as 

necessidades, e solicitação da Secretaria Municipal de Educação dos Palmares, pelo período da Ata 

de Registro de Preços que será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, conforme 

as condições estabelecidas no Termo de Referência. 
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13  PENALIDADES 

13.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa 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 Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação da multa 
prevista no item seguinte; 

 
13.2 Além da sanção prevista no subitem anterior ainda podem ser aplicadas as seguintes:  
 

a) Advertência; 
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) 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 com base no inciso anterior. 
 

13.3 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:  
 

a) Pelo atraso na prestação do(s) serviço(s), em relação ao prazo estipulado, de 1% (um 
por cento) do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 
por cento);  

b) Pela recusa em executar a prestação do(s) serviço(s), caracterizada em 10 (dez) dias 
após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço;  

c) Pela demora em corrigir falha na prestação do(s) serviço(s), a contar do segundo dia da 
data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do 
contrato, por dia decorrido;  

d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do(s) serviço(s), entendendo-se como 
recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 
10% (dez por cento) do valor mensal do contrato;  

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do 
valor mensal contratado, para cada evento 

 
13.4 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 

da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em 
dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 
13.5 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração 
revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos 
do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

14.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem 
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prejuízo das demais sanções cabíveis. 

14.3 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.4 Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá adequar sua proposta 
ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados, da data da realização 
do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades  legalmente  prevista,  bem  
como na sua desclassificação. 

14.5 A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória na 

imprensa oficial serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco. 

14.6 Os demais atos pertinentes a esta licitação serão divulgados através do e-mail: 
licitacao@palmares.pe.gov.br  e facultativamente no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco. 

14.7 Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o contrato, no 

prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, ou, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular, o Município dos 
Palmares poderá convocar, para substituir a Empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser 
negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento 
das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público. 

14.8 O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia e/ou retirado na sala da Comissão 
Permanente de Licitação 01 – CPL 01, que prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados neste Pregão, estando disponíveis para atendimento nos dias úteis, das 8h às 13h, na 
Sede da Prefeitura dos Palmares, Sala da CPL 01, Av. Visconde do Rio Branco, 1368, São 
Sebastião, Palmares – PE, E-mail: licitacao@palmares.pe.gov.br, Fone: (81) 3661-1288 (Ramal 213). 
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas através de e-mail e/ou 
facultativamente através do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco. 

14.9 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

14.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca dos Palmares/PE. 
 

 
Palmares/PE, 01 de Abril de 2021. 

 
 
 
 
 
 

VANDISON ANTONIO V. PORTELA 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2021 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência o REGISTRO DE PREÇOS para 

fornecimento parcelado de gêneros alimentícios não perecíveis destinados aos alunos 

matriculados na rede Municipal de Ensino, conforme as especificações, quantidades e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Alimentação Escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado. 

Neste sentido, na Cidade de Palmares, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

destinado às escolas e creches, tem o objetivo de garantir às crianças matriculadas nas unidades 

municipais o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos alimentares 

saudáveis. 

2.2. O PNAE baseia-se nos princípios e diretrizes da Alimentação Escolar estabelecidos na Lei 

Nº. 11947 de 16/06/2009 suas alterações posteriores, e declina os requisitos necessários para as 

Prefeituras cumprirem de acordo com o disposto na Resolução CD/FNDE Nº. 26 de 17/06/2013, Seu 

objetivo é complementar a alimentação dos alunos, contribuindo para que permaneçam na escola, 

tenham bom desempenho escolar e bons hábitos alimentares. 

2.3. No município de Palmares, o quantitativo apurado de alunos matriculados na Rede Municipal 

de ensino: educação básica, incluindo escolas das áreas urbanas e rural, conforme dados do 

departamento de organização escolar da Secretaria de Executiva Municipal de Educação dos 

Palmares (SEMED) de 2021, está estimado em 7.400 (sete mil e quatrocentos); 

2.4 A aquisição do gênero alimentício indicado no presente termo de referência visa atender a 

necessidade para a composição do cardápio das escolas para fornecimento de uma alimentação 

saudável e balanceada; 

2.5 Ademais, vale salientar a importância da alimentação saudável e de boa qualidade que contribua 

para aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo, advinda de um 

cardápio elaborado previamente por nutricionistas e que atenda às necessidades nutricionais 

estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

2.6 Importante registrar que a maioria dos alunos da rede municipal são oriundos da população de 

baixa renda do município, sendo as refeições fornecidas nas escolas, muitas vezes, a principal fonte 

de alimentação. 

2.7 Nesse sentido é inegável que se não houver o fornecimento da alimentação escolar, os alunos 
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serão prejudicados, pois a falta da alimentação acarretará em prejuízos quanto ao desenvolvimento 

físico, social e intelectual. 

2.8 Dessa forma, a referida contratação, visa à eficiência do gasto público, a ampla concorrência 

entre as empresas licitantes e a efetividade da administração pública. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1. Os bens a serem adquiridos se classificam como bens de natureza comum, nos termos da Lei 

10.520/02; 

3.2. O critério de julgamento é o menor preço por ITEM; 

3.3. Os produtos a serem adquiridos pela SEMED serão aqueles descritos no Anexo I deste 

Termo de Referência. 

3.4. O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir 

da data de entrega dos respectivos produtos solicitado na Ordem de fornecimento emitida pelo 

Departamento e Responsável da SEMED; 

3.5. A entrega deverá ser realizada nos quantitativos informados nas ordens de fornecimento 

gerado pela SEMED.  

3.6. O transporte, carga e a descarga dos gêneros correrão por conta da Contratada, sem 

qualquer custo adicional solicitado posteriormente a Prefeitura; 

3.7. O preço proposto deverá conter todos os custos, impostos, fretes, seguros e taxas, bem 

como quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado; 

3.8. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na 

legislação de alimentos com característica de cada produto. Art. 33 da Resolução CD/FNDE nº 

26/2013, os produtos alimentícios fornecidos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos 

estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde (MS), 

bem como pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para fins do controle de 

qualidade da alimentação escolar. 

 

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO  

4.1. O Departamento de Alimentação Escolar da SEMED será responsável pelo recebimento e 

conferência dos gêneros entregues. Será procedida a verificação de acordo com as características 

descritas neste termo de referência, sendo posteriormente aferida a conformidade. 

4.2. O prazo para entrega do objeto deste Termo de referência, será conforme cronograma 

fornecido pela SEMED, a qual formulará periodicamente, tendo a proponente o prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas contadas em dias úteis a contar do recebimento da Ordem de 

Fornecimento emitida pelo Departamento Responsável da SEMED, para entregar o produto 

solicitado. 

4.3. O objeto desta contratação deverá ser entregue, parceladamente, pelas empresas licitantes 
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vencedoras, por sua conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas, pela SEMED de acordo 

com a necessidade da Contratante.  

4.4. Os produtos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais 

lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo 

estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o 

transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, 

fabricante, procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor; 

4.5. A(s) Contratada(s) ficará(ão) obrigada(s) a trocar(em) o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) 

recusado(s) por não atender(em) à(s) especificação(ões) deste Termo de Referência, sem que isto 

acarrete qualquer ônus à administração ou importe na relevância das sanções previstas na legislação 

vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será de até 48 (quarenta e oito) horas 

contadas em dias úteis, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

4.6. O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:  

4.6.1. Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que 

exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;  

4.6.2. O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros 

referentes ao produto em questão;  

4.6.3. Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o consumo;  

4.6.4. O produto não estiver de acordo com as características gerais, organolépticas 

e microbiológicas solicitadas neste Termo de Referência; 

4.6.5. O produto não apresentar condições adequadas quanto ao sabor, odor, cor e 

aspecto dentro do prazo de validade; 

4.6.6. O produto apresentar temperatura superior ao estabelecido nas 

Especificações no ato da entrega. 

4.7. No caso de suspeita quanto às especificações técnicas e à qualidade microbiológica e 

físicoquímica dos produtos fornecidos, a Secretaria Executiva Municipal de Educação dos Palmares 

poderá solicitar análise laboratorial do produto suspeito, sendo o ônus de responsabilidade do 

fornecedor, a fim de que seja verificado o padrão estabelecido no Termo de Referência e Edital; 

4.8. Os produtos deverão obedecer às normas da vigilância sanitária para entrega de gêneros 

alimentícios a fim de garantir a integridade do produto até o destino final, de acordo com os 

quantitativos, a data de validade e o local de entrega informado previamente nas Ordens de 

Fornecimento; 
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4.9. Os produtos serão recebidos pelo Departamento Alimentar Escolar da SEMED responsável 

pelo recebimento dos produtos provenientes de suas solicitações, assim como o acompanhamento e 

fiscalização do contrato para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta de preços; 

4.10. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas) contados em dias úteis, a partir da notificação da contratada, 

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

4.11. Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade 

dos produtos e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável; 

4.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato 

4.13. A(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância 

Sanitária do Município de Palmares para empresas sediadas nesta cidade ou pela Prefeitura relativa 

à sede ou domicílio da empresa, ou ainda pela Vigilância Sanitária do Estado licitante, em plena 

validade; 

4.14. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as 

especificações mínimas exigidas abaixo:  

4.14.1. Identificação do produto. 

4.14.2. Embalagem original e intacta. 

4.14.3. Data de fabricação. 

4.14.4. Data de validade. 

4.14.5. Peso líquido. 

4.14.6. Número do Lote. 

4.14.7. Nome do fabricante.  

4.14.8. Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE ou SIF) quando couber. 

4.15. Os produtos deverão obedecer às normas da vigilância sanitária para entrega de gêneros 

alimentícios a fim de garantir a integridade do produto até o destino final, de acordo com os 

quantitativos, a data de validade e o local de entrega informado previamente nas Ordens de 

Fornecimento; 

4.16. De acordo com o disposto no Art. 33 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, os produtos 

alimentícios fornecidos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos estabelecidos 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde (MS), bem 

como pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para fins do controle 

de qualidade da alimentação escolar; 

5. DO LOCAL DE ENTREGA  
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5.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues em até 72 (setenta e duas) horas 

contadas em dias úteis, contado do recebimento da Ordem de fornecimento, emitida pelo 

Departamento responsável da SEMED, no horário de 08:00h às 13:00h.  

5.2. O local da entrega deverá ser na CENTRAL DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 

ESCOLARES - CAUE, localizado na Rua Sebastião Paulino, s/n, centro, Palmares/PE. 

5.3. Fica a critério do(s) licitante(s) a realização antecipada da visita a CENTRAL DE 

ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - CAUE para prévio conhecimento dos locais de 

entrega. 

6. DA METODOLOGIA DAS AMOSTRAS  

6.1. O Classificado em 1º lugar deverá apresentar, ao Departamento da Alimentação Escolar da 

SEMED, no prazo de até 02 (dois) dias corridos após ser convocado pela Comissão Permanente de 

Licitação, 01 (uma) amostra (01 kg) de cada produto de gêneros alimentícios, ou de acordo com a 

embalagem de cada produto de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS correspondentes a 

descrição dos respectivos itens, indicando o Órgão Fiscalizador Federal (SIF) ou  Estadual (SIE),  

ou Municipal (SIM) e comercialização liberados pela ADAGRO (conforme o caso) ou outro órgão 

competente, laudo de isenção do microrganismo Salmonela (quando for o caso), na 

Coordenação da Gerência de Alimentação Escolar da SEMED, na Rua Sebastião Paulino,s/n, 

Bairro: Centro – Palmares-PE, no horário das 8h às 12h, de acordo com este Termo de Referência, 

ou ainda a isenção dos mesmos; 

6.2. As amostras devem vir relacionadas por itens, em papel timbrado ou com carimbo da 

empresa classificada em primeiro lugar (Razão Social, CNPJ, Endereço) e apresentadas nas 

embalagens originais de fabricação; 

6.3. As amostras serão analisadas pelo Departamento de Alimentação Escolar da SEMED 

emitindo-se ao fim das avaliações parecer circunstanciado pela Nutricionista Responsável Técnica, 

com vistas a confirmar a compatibilidade do objeto ofertado com a especificação constante neste 

instrumento convocatório; 

6.4. A licitante que não apresentar a amostra do objeto licitado no prazo estabelecido no subitem 

acima, conforme descriminação constante neste Termo de Referência será desclassificada 

do certame licitatório, e será convocado o segundo colocado; 

6.5. O objeto apresentado como amostra poderá ser submetido a testes necessários. Será 

rejeitada a amostra que for de qualidade inferior em relação às especificações constantes neste 

Termo de Referência.  

6.6. Todas as amostras apresentadas ficarão retidas na Secretaria de Educação de Tamandaré. 

 

7. DO VALOR REFERENCIAL DA CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. Valor Referencial 

7.1.1. O valor estimado para custeio do objeto contratual a ser pago pela aquisição 
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destes materiais será cotado pelo departamento de compras da Fundo Municipal de 

Educação, conforme mapa de referência (anexo ao processo). 

7.1.2. O valor acima estipulado constitui-se em mera previsão dimensionada, não 

estando a Secretaria obrigada a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à 

Contratada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação, portanto a Secretaria se 

reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a verba prevista.  

7.2. Forma de Pagamento 

7.2.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da 

contratada, por ordem bancária, a partir do recebimento final da nota fiscal, quando 

mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo 

para o qual tenha concorrido à contratada; 

7.2.2. Os pagamentos serão efetuados integralmente, em correspondência com o 

produto efetivamente entregue no mês anterior ao do pagamento;  

7.2.3. A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na SEMED, 

situada na Praça Ismael Gouveia,270, Centro -Palmares – PE; 

7.2.4. Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar ainda: 

a) Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, 

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

e) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

contratada. 

7.2.5. A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer 

circunstância que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada;  

7.2.6. Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão 

direito a qualquer atualização; 

7.2.7. A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF 

diverso do registrado no Contrato; 

7.2.8. Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Contrato. 

7.3. Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a 

superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso II, d da Lei 

8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensão deverá estar suficientemente 

comprovada através de documento (s). 

7.4. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete, embalagem e 

todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 

ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato. 
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7.5. Atualização Monetária: 

7.6. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto, a contratada não tenha concorrido 

de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 

variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a 

data de sua efetiva realização. 

 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1. Comprovação de aptidão para execução do serviço licitado, deverá ser mediante no atestado 

(s) ou declaração (ões), fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de Direito Público e/ou Privado, 

declarando que a licitante executa ou forneceu o produto da presente licitação em pelo menos 

30% (trinta por cento) do quantitativo pertinentes e compatíveis ao objeto desta licitação, gêneros 

alimentícios não perecíveis, demonstrando experiência para o desempenho do objeto; 

8.2. Para atender ao disposto acima é necessário que o (s) Atestado (s) ou declaração(ões) 

permita (m) a identificação da pessoa que o está emitindo, portanto, deverá ser apresentado em papel 

timbrado do emitente ou conter a razão social com o número do CNPJ, o endereço, o número do 

telefone, com a identificação do signatário e com a assinatura do responsável. 

8.3. A licitante deverá apresentar Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária do 

Município de Palmares para empresas sediadas nesta cidade ou pela Prefeitura relativa à sede ou 

domicílio da empresa, ou ainda pela Vigilância Sanitária do Estado, em plena validade.  

9.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Receber o objeto nas condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

9.2. Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e da proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

9.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada através de servidor 

responsável designado; 

9.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência; 

9.6. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais; 

9.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Fornecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos neste Termo de Referência e 

na proposta, com indicações referentes à marca/fabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no 

contrato, bem como às prescrições da Lei das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo 

pelas consequências de sua inobservância total ou parcial; 

10.2. Manter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de 

Referência; 

10.3. Atender ao chamado e/ou à correção do defeito dentro do prazo estabelecido neste 

instrumento. A não realização dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida no 

Contrato; 

10.4. Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões do 

fornecimento ora contratado, que porventura se fizerem necessários, a critério da Contratante; 

10.5. Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos 

objetos, qualquer que seja sua causa; 

10.6. Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no 

fornecimento do objeto contratado; 

10.7. Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituição do objeto, em caso 

de reposição do mesmo; 

10.8. Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for referente à entrega e a 

quaisquer ocorrências relacionadas aos produtos; 

10.9. Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a 

terceiros no fornecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalização 

ou acompanhamento realizado pela Contratante. 

10.10. Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

MUNICÍPIO. 

10.11. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

10.12. Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Termo de Referência, e 

todos os ônus, relativos ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de 

destino, bem como cumprir, as normas adequadas relativas ao transporte do produto objeto do 
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presente termo;  

10.13. Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física;  

10.14. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência 

de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou regulamento, 

por sua parte. 

10.15. Observar rigorosamente todas as especificações gerais, que originou esta contratação e de 

sua proposta; 

10.16. Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e 

intermediação junto a contratante;  

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se 

a subcontratação cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e 

trabalhista necessários à execução do objeto; 

11.2. A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, 

com prévia autorização da SEMED. 

11.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento 

das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

12. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA. 

12.1. Nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666 de 1993, será designado o representante da Secretaria 

Executiva de Educação do Município dos Palmares, a servidora Maria Etiene Cavalcanti Souza de 

Lima, CRN 7379, nutricionista responsável para acompanhar a entrega dos produtos, será designada 

como gestora do contrato/ata, e a servidora Jacineide Silva, portaria nº 05/2021, como fiscal, que 

será responsável pelo acompanhamento da evolução do contrato, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas à execução e determinação, tudo o que for necessário à regularização 

de falhas ou defeitos observados; 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

12.3. O representante da SEMED anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, incluindo dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, e 
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encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

12.4. Durante a vigência do contrato/ata, sua execução será acompanhada e fiscalizada pela 

Contratante, e todas as informações solicitadas devem ser atendidas no prazo fixados no presente 

termos de referência; 

12.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão 

ser solicitadas aos seus superiores, no prazo do item anterior, visando à adoção das medidas 

necessárias; 

12.6. Competirá ao servidor designado pela SEMED acompanhar, fiscalizar e verificar a 

conformidade dos serviços executados. 

 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1. Respaldar-se-á nos seguintes dados orçamentários:  
Unidade Gestora: 104015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMARES 
Órgão Orçamentário: 15000 -  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMARES 
Unidade Orçamentária: 15001- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMARES 
Função: 12 - Educação 
Subfunção: 360 - Ensino Fundamental 
Programa: 1210 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar 
Ação: 2.37 
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
 

14. DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES                                 

14.1. Desde que devidamente comprovada a vantajosidade econômica, a Ata de Registro de 

Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e 

em observância aos limites previstos no Decreto Estadual nº 42.530, de 22 de dezembro de 2015;  

14.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de 

Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, 

considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Detentores da Ata e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação;  

14.3. Cabe ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que 

não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão 

Gerenciador. 

 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Se o contratado inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito, 

assegurando o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos Artigos 86 da Lei 

8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes casos: 

15.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 01 

 

 

 
 
  
 
 

 
 

 

SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS 

PALMARES – PE 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 

 

Praça Ismael Gouveia, 270, Centro, Palmares – Pernambuco  

CEP: 55.540-000 CNPJ: 19.608.720/0001-62 Fone: (81) 3662-1346 
 

do valor do fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do 

valor do fornecimento; 

15.1.2. Pela recusa em iniciar o fornecimento, caracterizada em cinco dias após o 

vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento; 

15.1.3. Pela demora em corrigir falhas no fornecimento, a contar do segundo dia da data 

da notificação da refeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento, por dia 

decorrido; 

15.1.4. Pela recusa da contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se 

como recusa no fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data 

da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado; 

15.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e 

não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para 

cada evento. 

15.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. Estará sujeito à penalidade prevista no Art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02 (impedimento de licitar e contratar), sem prejuízo das multas previstas 

neste Termo de Referência, no Contrato e nas demais cominações legais, o contratante ou 

licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade 

com as hipóteses a seguir: 

15.2.1. Não celebrar o contrato; 

15.2.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de 

documentação     legítima exigida para o certame. 

15.2.3. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

15.2.4. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.2.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

15.3. As sanções e penalidades previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pelas 

autoridades competentes, asseguradas ao contratado. 

 

16. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

16.1. Os casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas no Edital de 

Pregão e nos termos da legislação pertinente;  

16.2. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as 

condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação. 

16.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Palmares para discussões de litígios decorrentes do objeto 

desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

17. ANEXOS 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 01 

 

 

 
 
  
 
 

 
 

 

SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS 

PALMARES – PE 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 

 

Praça Ismael Gouveia, 270, Centro, Palmares – Pernambuco  

CEP: 55.540-000 CNPJ: 19.608.720/0001-62 Fone: (81) 3662-1346 
 

17.1  Anexo I – Relação dos produtos a serem adquiridos e seus quantitativos. 
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ANEXO II 
 

Merenda Escolar - Secretaria de Educação - 2021 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Preço 

Estimado 
Total 

1 

 Açúcar Obtido da cana-de-açúcar tipo 
cristal, com aspecto, cor cheiros próprios e 
sabor doce. Isento de sujidades e 
acondicionado em sacos plásticos 
atóxicos. Registro no Ministério da 
Agricultura, validade mínima de 180 dias 
da data de entrega. 

Quilogramas 24816 3,09 R$ 76.681,44 

2 

Achocolatado em Pó Instantâneo Produto 
obtido por processamento adequado, em 
pó, sem grumos, de coloração e odor 
característicos contendo os seguintes 
ingredientes: açúcar, baunilha, cacau em 
pó, lecitina de soja, maltodextrina. 400 GR 
Produ 

Pacotes 2880 3,67 R$ 10.569,60 

3 

Arroz Tipo I Parbolizado Longo constituído 
de grãos inteiros, com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de sujidades e 
materiais estranhos, em sacos inviolados. 
Registro no Ministério da Agricultura, 
validade mínima de 180 dias  

Quilogramas 15130 4,50 R$ 68.085,00 

4 

Biscoito Salgado Tipo Cream-Cracker 
Biscoito Salgado Tipo Cream-Cracker – 
Composição básica: farinha de trigo, gordu 
a contar da data da entrega. Embalagem 
individual (sachê), de 400g  

Pacotes 1910 3,01 R$ 5.749,10 

5 

Biscoito Doce Tipo Maisena  Composição 
básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal e outras 
substâncias permitidas. Validade mínima 
de 180 dias a contar da data da entrega. 
Embalagem individual (sachê), de 400g  

Pacotes 11800 3,71 R$ 43.778,00 

6 
Canela em  Pó   Produto  em  pó fino, 
embalagem contendo 40g do produto;  

Unidades 4080 3,48 R$ 14.198,40 

7 
AMIDO DE MILHO mistura à base de 
amido de milho para o preparo de mingau, 
sabor tradicional, caixa em papel de 200g 

Unidades 336 3,76 R$ 1.263,36 

8 

 Mucilon Multicerais Latas de 400gr de 
alimento a base de flocos de cereais, pré 
cozido, adicionado de vitaminas e sais 
minerais, ond 

Pacotes 240 8,68 R$ 2.083,20 

9 

Extrato de Tomate  Concentrado; produto 
resultante da concentração de polpa de 
tomate  preparado com frutos maduros 
selecionados sem pele, sem sementes e 
sem corantes artificiais, isentos de 
sujidades e fermentação com va. 
Embalagem contendo 350g  

Sachês 16800 2,62 R$ 44.016,00 
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10 

 Farinha Láctea Enriquecida com 
Vitaminas e Minerais Produto em pó 
enriquecido com vitaminas e ferro,  isenta  
de  sujidades,  sabor  original com 
característica própria para o preparo 
instantâneo de mingaus, papas. 
Embalagem em sachê com no mínimo 
210g. 

Sachês 240 6,07 R$ 1.456,80 

11 

Farinha de Trigo com Fermento Especial 
Obtida de trigo moído, de cor branca, 
isenta de sujidades. Embalagem em 
plástico transparente atóxico, pesando 
1kg.  

Quilogramas 52 3,53 R$ 183,56 

12 

Feijão Mulatinho Tipo I  Feijão carioquinha, 
tipo 1, classe carioquinha, novo, 
constituído de grãos inteiros e sadios com 
teor de umidade  

Quilogramas 9483 7,60 R$ 72.070,80 

13 

Feijão Mulatinho Tipo I  Feijão carioquinha, 
tipo 1, classe carioquinha, novo, 
constituído de grãos inteiros e sadios com 
teor de umidade. (Cota Reservada) 

Quilogramas 1053 7,60 R$ 8.002,80 

14 

Flocos de Milho Pré-Cozido Flocos de 
milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com 
aspecto, cor,  cheiro e sabor próprios com 
ausência de umidade, fermentação, ranço, 
isento de sujidades 

Unidades 12600 1,49 R$ 18.774,00 

15 

Leite de coco  Leite de coco – 
Homogeneizado, pasteurizado, embalado 
em garrafas de vidro ou pet transparente 
com 500 ml e com 

Unidades 6024 5,69 R$ 34.276,56 

16 

Leite em pó Integral Instantâneo Leite de 
coco – Homogeneizado, pasteurizado, 
embalado em garrafas de vidro ou pet 
transparente com 500 ml e com 

Pacotes 12400 5,55 R$ 68.820,00 

17 

Macarrão de Sêmola tipo Espaguete 
Longo, fino, embalagem primária em 
pacotes de 500g, inviolados, sem presença 
de insetos ou impurezas. Enriquecido com 
ferro, vitaminado e com registro no 
Ministério da Saúde. O produto deverá ter 
validade mínima de  

Pacotes 15480 2,52 R$ 39.009,60 

18 

Margarina  produzida exclusivamente de 
gordura vegetal, cremosa com adição de 
sal., em potes de polipropileno com lacre 
de papel aluminizado 

Unidades 1608 2,26 R$ 3.634,08 

19 

Milho para o Preparo de Mungunzá De 
primeira qualidade com grãos inteiros de 
cor amarelada, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, com ausência de umidade, 
isento de sujida Validade de 12 meses a 
contar da data da entrega do produto. 
Pacote com 500g. 

Pacotes 12100 2,63 R$ 31.823,00 
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20 

Óleo Comestível de Soja Refinado 
Embalagem de Plástico (pet) de 900 ml, 
não amassada, registro no Ministério da 
Saúde e deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, 
informaçe número do registro.  

Unidades 1340 9,16 R$ 12.274,40 

21 

Proteína de Soja Texturizada – Proteína de 
soja texturizada, sem gorduras trans, sabor 
carne, sem colesterol, pré-cozido, 
desengordurado. Embalada em saco 
plástico atóxico de 400 gramas 

Pacotes 5840 4,14 R$ 24.177,60 

22 

Sal Refinado iodado, com no mínimo 96, 
95% de cloreto de sódio e sais de iodo; 
acondicionado em saco de polietileno, 
contendo 1 kg 

Quilogramas 3600 1,11 R$ 3.996,00 

23 

Vinagre de álcool-Produto natural, 
fermentado, acético simples e isento de 
corantes artificiais, de primeira qualidade. 
Com validade mínima de 10 meses a 
contar da data da entrega; acondicionado 
em frasco plástico, contendo no mínimo 
500 ml,  

Unidades 1080 1,63 R$ 1.760,40 

24 

Café- TIPO torrado, moído, embalado a 
vácuo, sem glúten, com rendimento 
mínimo esperado de 3,125 litros de café 
pronto por 200g 

Pacotes 1390 3,88 R$ 5.393,20 

25 

Requeijão Cremoso Tipo torrado, moído, 
embalado a vácuo, sem glúten, com 
rendimento mínimo esperado de 3,125 
litros de café pronto por 200g 

Unidades 260 6,01 R$ 1.562,60 

26 

Iogurte-sabor morango com 170g cada e 
valor nutricional medio de 137 kcal, 19g de 
carboidratos, 7g de proteinas, 3.6g de 
lipideos,  

Unidades 6912 1,55 R$ 10.713,60 

27 
Pão seda- Ingredientes: farinha de trigo, 
fermento, açúcar, margarina e água. Peso 
de 50g cada unidade. 

Quilogramas 5184 8,36 R$ 43.338,24 

28 

Biscoito tipo rosquinha-  Biscoito Doce, 
Tipo rosquinha de coco, embalagem 
plástica contendo 400 gramas, isento de 
mofo, odores estranhos e substâncias  

Unidades 1400 3,95 R$ 5.530,00 

29 

Sardinha- em lata preparada com pescado 
fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa 
em molho de tomate. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação n. 
Embalagem: lata 125g 

Unidades 7700 3,55 R$ 27.335,00 

30 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM (COM 
OSSO) – Carne vermelha bovina 
CONGELADA, livre de parasitas e de 
quaisquer substâncias contaminantes, com 
aspecto, cor, odor e sabor próprias, sem 
manchas esverdeadas e ou pardacent 1 kg 

Quilogramas 3003 28,22 R$ 84.744,66 
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31 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM (COM 
OSSO) – Carne vermelha bovina 
CONGELADA, livre de parasitas e de 
quaisquer substâncias contaminantes, com 
aspecto, cor, odor e sabor próprias, sem 
manchas esverdeadas e ou pardacent 1 
kg. (Cota Reservada) 

Quilogramas 333 28,22 R$ 9.397,26 

32 

CARNE BOVINA (COXÃO DURO) – Carne 
vermelha bovina de primeira qualidade, 
sem osso, em peça inteira CONGELADA, 
com no máximo 10% de sebo e gordura, 
com cor, cheiro e sabor próprios, sem 
aparas ou contra peso. Acondicionado em 
embalagem de 01 (um) Kg,  

Quilogramas 864 32,17 R$ 27.794,88 

33 
CARNE BOVINA MOÍDA – Carne Bovina 
Moída tipo acém CONG resistente, a 
vácuo, peso líquido de1KGg,  

Quilogramas 8210 29,77 R$ 244.411,70 

34 

CARNE BOVINA MOÍDA – Carne Bovina 
Moída tipo acém CONG resistente, a 
vácuo, peso líquido de1KGg, (Cota 
Reservada) 

Quilogramas 912 29,77 R$ 27.150,24 

35 

FRANGO (PEITO) - CONGELADO, com 
adição de água de no máximo 6%, aspecto 
próprio, atóxico, limpo, não violado, 
resistente,  de 1kg, acondicionados em 
caixas lacradas com 10kg.  do órgão 
competente e data de embalagem. 

Quilogramas 5846 12,76 R$ 74.594,96 

36 

FRANGO (SOBRECOXA) - 
CONGELADOntendo pacotes de 1kg, 
acondicionados em caixas lacradas com 
10kg.m.   

Quilogramas 18159 9,87 R$ 179.229,33 

37 

FRANGO (SOBRECOXA) - 
CONGELADOntendo pacotes de 1kg, 
acondicionados em caixas lacradas com 
10kg.m. (Cota Reservada)  

Quilogramas 2017 9,87 R$ 19.907,79 

38 

Charque: carne de charque tipo dianteira 
de 1°, embalado à vácuo com validade, 
ponta de agulha, oco de consistência 
firme, Cor: característi. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de1KG 

Quilogramas 12548 34,75 R$ 436.043,00 

39 

Charque: carne de charque tipo dianteira 
de 1°, embalado à vácuo com validade, 
ponta de agulha, oco de consistência 
firme, Cor: característi. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de1KG. 
(Cota Reservada) 

Quilogramas 1394 34,75 R$ 48.441,50 

Valor Global:   R$    1.832.271,66  

 

 

Maria Etiene Cavalcanti Souza de Lima 

 Nutricionista Responsável Técnica PNAE - CRN 6 - 7379 
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ANEXO III 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº ______/2021 – CPL/FMS. 

 

OBJETO: Registro de preços para eventual 
fornecimento parcelado de gêneros 
alimentícios (perecíveis e não perecíveis) 
destinados à merenda escolar do Município 
dos Palmares – PE. 

 

 Aos ________dias do mês de ______________do ano de 20______, o Munícipio dos 
Palmares, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Fundo Municipal de Educação dos 
Palmares, com sede na Praça Ismael Gouveia, nº. 270 – Centro, nesta Cidade, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°. 19.608.720/0001-62, representado neste ato pelo Secretário Executivo  
Municipal de Educação, Sra. Elizangela Maria das Neves Lopes, brasileira, residente e domiciliado 
à .............................., .......,  ......................, nesta cidade, portador da cédula de identidade (RG) nº. 
.................... e CPF nº. ......................., doravante denominada simplesmente ÓRGÃO 
GERENCIADOR, e de outro lado, a ................. ................................................, estabelecida a .......... 
........................................................, inscrita no CNPJ sob o nº.................................., neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). ...............................................brasileiro(a), ............., ..............., residente 
e domiciliado(a) à Rua ...................., ........, cidade........................, portador(a) da cédula de 
identidade (RG) nº. ...........................e CPF nº. .............................., e, daqui por diante, denominada 
simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 034/2013 de 07.05.2013 e, subsidiariamente, pela Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que 
emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as 
seguintes condições: 

 

1 DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto Registro de preços para eventual fornecimento parcelado de 
gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) destinados à merenda escolar do 
Município dos Palmares – PE, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo 
II do Edital do Pregão Eletrônico nº. XXX/2021 - RP. 

2 DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

2.1   Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº. XXX/2021 - RP e seus Anexos, Processo Licitatório nº. 
XXX/2021, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do 
Fornecedor Registrado. 

 

3 DA VIGÊNCIA DA ATA 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua 

assinatura. 

 

4 DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA. 
 
4.1  A empresa registrada é obrigada a entregar o objeto licitado em até 72 (setenta e duas) 

horas contadas em dias úteis contado do recebimento da Ordem de fornecimento, emitida 
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pelo Departamento responsável da SEMED, no horário de 08:00h às 13:00h; 
 
4.2  Os produtos, objeto deste TERMO DE REFERENCIA deverão ser entregues de acordo com 

as normas estabelecidas pelo Secretaria Executiva Municipal de Educação; 
 
4.3  A requisição de fornecimento dos materiais emitida pela Secretaria Executiva Municipal de 

Educação terá seu teor repassado para a contratada através de formulário enviado por email 
ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, no horário de 08:00h às 13:00h;  

 
4.4  Os materiais deverão ser no ato da entrega, apropriados para o uso. A Secretaria Executiva 

Municipal de Educação se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os materiais 
que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e/ou que não estejam adequados para 
o uso e consumo; 

 
4.5  Os materiais serão entregues somente ao funcionário indicado pela Secretaria Executiva 

Municipal de Educação, que procederá a conferência com base no pedido escrito.  Caso o 
objeto esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; 

 
4.6  Todas as despesas relativas às entregas dos materiais, tais como: fretes e/ou transportes 

correrão à custa exclusivamente da Contratada; 
 
4.6 Os produtos serão solicitados de acordo com a necessidade de utilização da Secretaria 

Municipal de Educação, não representando para o Fundo Municipal de Educação a obrigação 
de utilização da totalidade dos referidos materiais licitados.  
 

4.7 Os produtos deverão ser entregues no Centro de Abastecimento das Unidades Escolares 
CAUE, localizada na Rua Sebastião Paulino, s/n, Centro, neste município, de segunda a 
sexta- feira no horário das 07h as 13h, de acordo com as necessidades da Secretaria 
Executiva Municipal de Educação. 

 
4.8 Os materiais serão recebidos da seguinte forma: 

 a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 

 dos materiais com as especificações; 

 b) Definitivamente após a verificação da qualidade dos materiais e consequentemente

 aceitação. 
 
4.9 Os proponentes deverão considerar, na composição do preço unitário dos bens licitados, 

todos os custos, aí incluídos frete, seguro, taxas, contribuições, impostos ou quaisquer outras 
despesas incidentes sobre os referidos bens deverão ter perfeita compatibilidade com valores 
unitários e totais apresentados para os mesmos. 

 
4.10 Não poderá ser pleiteado, acréscimo de preços sob a alegação de falhas, omissões ou 

inexigibilidade de qualquer natureza, entendendo-se como previsto no preço ofertado, todos 
os custos do fornecimento. 

 

4.11 O Fornecimento dos materiais será realizado de forma parcelada de acordo com as 

necessidades, e solicitação da Secretaria Executiva Municipal de Educação, pelo período 

da Ata de Registro de Preços que será de 12 (doze) meses, conforme as condições 

estabelecidas no Termo de Referência. 
 
 
5 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
5.1 As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios: 
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a) O fornecedor registrado apresentará a Secretaria Executiva Municipal de Educação, 
relatório com os fornecimentos realizados no período, acompanhado das referidas 
cópias dos documentos de requisição, contendo os valores; 

 
b) A Secretaria Executiva Municipal de Educação, após efetuar a análise do relatório 

enviado, e, caso esteja correto, aprovará o mesmo e autorizará a emissão e envio da 
respectiva Nota Fiscal acompanhado de recibo; 

 
c) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota 

Fiscal com o recibo em anexo, devidamente atestada por servidor designado. 
 
5.2  A Nota Fiscal/Fatura do fornecedor registrado tem que possuir o mesmo CNPJ dos 

documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser 
processada e não paga. 

 
5.3  Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 

 
5.4  Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância 

que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a 
partir da respectiva regularização; 

 
5.5  O fornecedor registrado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 

agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 
 
5.6   As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do fornecedor registrado. 
 

  

6 DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1 O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e 

administração da presente Ata. 

 

6.2  DO(S) VALOR(S) REGISTRADO(S): 

 

 
7 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
7.1 Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstos nas seguintes 

Dotações Orçamentárias: 
 
Unidade Gestora: 104015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMARES 
Órgão Orçamentário: 15000 -  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMARES 
Unidade Orçamentária: 15001- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMARES 
Função: 12 - Educação 
Subfunção: 360 - Ensino Fundamental 
Programa: 1210 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar 
Ação: 2.37 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁTIO 
VALOR 
TOTAL 
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Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
 
8 DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
8.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 

art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 

8.1.1. O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados; 

 
8.2.  Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo superveniente, tornasse 

superior ao preço praticado no mercado, o município convocará o licitante registrado visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado; 

 
8.2.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 
8.2.2. Na hipótese do subitem anterior, o município convocará os demais fornecedores, na 
ordem de classificação do processo licitatório para o item em questão, visando igual 
oportunidade de negociação; 

 
8.3.  Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos preços registrados 

e, o fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, com o município poderá: 

 
8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que o 
requerimento ocorra antes do pedido de fornecimento; 

 
8.3.2. Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando igual oportunidade 
de negociação; 

 
8.4.  Não havendo êxito nas negociações, o município procederá à revogação do item em questão, 

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

9 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

9.1  O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Não aceitar diminuir o(s) preço(s) registrado(s) na hipótese de se tornar(em) superior(es) 
ao(s) praticado(s) no mercado; 

c) Houver razões de interesse público. 

9.2  O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho do Município de Palmares. 

9.3  O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

 

10 DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 A presente Ata será divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco. 

 

11 DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 
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11.1 Fornecer dentro dos padrões estabelecidos no Termo de Referência, responsabilizando-se 

por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição 
aqui estabelecida; 

 
11.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos materiais que 

estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;  
 
11.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Palmares, cujas 

reclamações se obriga a atenderprontamente, bem como dar ciência ao órgão solicitante, 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando do fornecimento; 

 
11.4 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
 
11.5 A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe a CONTRATADA, não 

poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou 
inexecução do fornecimento, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo 
não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

 
11.6 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas 

normas regulamentadoras pertinentes; 
 

12 DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 

12.1  O Fundo Municipal de Educação, obriga-se a: 
 

a) Notificar o fornecedor registrado de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento dos materiais; 

b) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo; 
c) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de 

Preços; 
d) Designar o(s) fiscal(is) desta Ata dentre os servidores lotados na área solicitante, para 

acompanhar e fiscalizar a execução contratual e para atestar o recebimento dos 
materiais, conforme definido do presente edital; 

e) Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, omisso ou duvidoso não previsto neste edital, e em tudo o mais que se 
relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para o Fundo Municipal 
de Educação ou modificação na Ata de Registro de Preços; 

f) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços 
registrados, bem como pagar pelas aquisições na forma prevista; 

g) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de 
Preços; 

h) Indicar o(s) local(is) e horário(s) em que deverão ser entregues os materiais; 
i) Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas 

as normas de segurança; 
j) Notificar a empresa registrada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 

dos materiais; 
k) Efetuaros pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo. 

 

13 DAS PENALIDADES 

 
13.1  Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar Ata de Registro 

de Preços, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução da Ata de Registro, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
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ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item seguinte; 

 
13.2.1 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:  
 

a) Pelo atraso no fornecimento executado, de 1% (um por cento) do valor do 
fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);  

 
b) Pela recusa em executar o fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;  
 

c) Pela demora em corrigir falha no fornecimento, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor registrado, por dia 
decorrido; 

 
d) Pela recusa em corrigir as falhas no fornecimento ou em substituir o produto, 

entendendo-se como recusa o não fornecimento ou substituição do produto, nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor 
registrado; 

 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) 
do valor da parcela a ser cumprida, para cada evento.  

 
13.3 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 

aplicação da penalidade, o fornecedor registrado cometer a mesma infração, cabendo a 
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 
13.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de 
preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no 
pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços. 

15 DO FORO 

15.1  Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços 
será competente o foro da Comarca dos Palmares/PE. 

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de 
registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 04 (quatro) vias, de igual teor e 
forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido 
arquivada uma via na Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmares. 

 

Palmares/PE, ............. de ................... de 2021. 

 
 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Elizangela Maria das Neves Lopes 

Secretária 
CPF:  
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FORNECEDOR REGISTRADO: 
 
 
 

Nome da empresa: 
CNPJ: 

Representante Legal: 
CPF: 

 
  
 


