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EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2015 

 
PREGÃO PRESENCIAL No 022/2015-CPL/PMCT 

 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI, através do Pregoeiro 
e Equipe de apoio designadas respectivamente por portaria, torna público que 
de acordo com a Lei Federal nº. 10.520 de 17.07.2002, e subsidiariamente a Lei 
Federal nº. 8.666/93 com suas alterações, e nos termos deste edital e seus 
anexos, realizará às 12:00 horas do dia 22/12/2015, na Sala de reuniões da CPL 
situada, na sede da Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA-PI, a sessão de 
abertura do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 022/2015 – CPL/PMCT do tipo MENOR PREÇO e ADJUDICAÇÃO POR 

ITEM, objetivando Registro de Preços para Contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos 
alunos da rede de ensino público municipal, na forma abaixo: 
 
DATA DA SESSÃO: 22/12/2015 às 12:00 Horas – Credenciamento, recebimento 
e abertura das propostas e habilitação. 
 
LOCAL: Sala de Reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de COCAL 
DE TELHA-PI, situada Rua Francisco Alves Mendes, nº 149, Centro, CEP: 
64.278-000, Cocal de Telha-PI. Telefone de Contato: (86) 3263-0238. 
 
1. DO OBJETO 

 1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para 
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios 
destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino público 
municipal, conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e 
seus anexos. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO1 

 2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e 
seus Anexos.  

 2.2. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, 
qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não 
funcionem no estado, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidas com suspensão do 
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direito de licitar e contratar.  

3. DO CREDENCIAMENTO 

 3.1. Os proponentes ou seus representantes legais deverão se apresentar 
para o credenciamento junto ao Pregoeiro, no ato de entrega dos envelopes, 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.  

 3.1.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de 
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo 
estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

 3.1.2. O credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes que 
contêm a proposta financeira e os documentos de habilitação. 

4. DA PROPOSTA DE PREÇO 

 4.1. As Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados no preâmbulo, em envelopes 
distintos, devidamente lacrados e rubricados no fecho, atendendo aos seguintes 
requisitos: 

a) ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS, indexadas com os seguintes dizeres:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI 

PREGÃO PRESENCIAL No 022/2015 

ENVELOPE No 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

b) ENVELOPE 2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, contendo o seguinte: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI 

PREGÃO PRESENCIAL No 022/2015 

ENVELOPE No 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

 4.1.1. A Proposta de preços deverá ser apresentada em observância as 
seguintes exigências: 

 a) Ser apresentada em 1 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza em 
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língua portuguesa, impressa, devidamente datada e assinada na última folha e 
rubricada nas demais, pelo representante legal do proponente; 

a.1)Conter a descrição completa dos produtos ofertados de acordo com 
anexo I. 
 

a.2) A marca e/ou fabricante, deverão ser obrigatoriamente 
especificados. 

 
a.3) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo 
o valor unitário proposto corresponder à unidade solicitada; 
 

          a.4) A proposta deverá ser elaborada de acordo com o Anexo I 
 
 4.1.2. O prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias a contar da 
data de sua apresentação. 
 

4.1.3. Na omissão dos prazos estipulados, considerar-se-ão aqueles 
estabelecidos neste Edital. 
 

4.1.4. É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais 
condições apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for 
alegado erro, e aceito pelo (a) Pregoeiro (a), sendo registrado em ata e devendo 
o item ser desconsiderado da proposta. 

 
4.1.5. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 
 

4.1.6. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem 
todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-
fiscais), leis sociais, administração, lucros, materiais e ferramental, transporte de 
material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não 
especificada neste Edital. 

 
 

4.1.7. A PMCT é considerada consumidor final, sendo que o licitante 
deverá obedecer ao fixado no art. 155, VII, b, da Constituição Federal de 1988. 

4.1.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte 
do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

4.1.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem 
irregularidades insanáveis.  

4.2. Apresentar juntamente com a Proposta de Preço a Declaração do Programa 
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Alimento Seguro - PAS em consonância com a Resolução 38/2009 art. 25 - 
FNDE; Resolução 216/2004 - ANVISA e Lei Federal 11.346/06. 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

            5.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo 
as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida 
pelo Pregoeiro da PMCT e realizada de acordo com a Lei no 10.520/02 e 
legislação pertinente, em conformidade com este Edital e seus Anexos.  

 5.2. No local e hora marcados para abertura da sessão, os interessados 
devem comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação 
de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, 
conforme especificado no item 3 deste Edital, ou seja, devendo o 
credenciamento ser apresentado fora dos envelopes que contêm a proposta de 
preços e documento de habilitação. 

 5.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.  

 5.4. Deverá ser apresentada pelo licitante declaração expressa de que tem 
plena ciência do conteúdo do edital e seus anexos, que verificou todas as 
informações e que atende a todas as condições estabelecidas para o 
fornecimento objeto deste pregão, na forma do Anexo II. 

 5.5. Serão abertos os envelopes contendo as "PROPOSTAS DE PREÇOS", 
sendo feita sua conferência e posterior rubrica.  

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 6.1. Será proclamado pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a 
proposta de menor preço em cada item, definido no objeto deste Edital e seus 
Anexos e, as propostas com preços superiores e sucessivos até 10% (dez por 
cento) relativamente àquela proposta ou, as 03 (três) melhores propostas, 
inscritas independentemente dos valores oferecidos.  

 6.2. Aos proponentes enumerados pelo Pregoeiro serão dadas novas 
oportunidades para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos.  

 6.3. Para efeito de julgamento, o licitante deverá constar em sua proposta 
o preço unitário e total de cada item; 

 6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades cominadas no item 10 deste Edital, 
especificamente à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor de cada 
item desistido.  
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 6.5. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço e adjudicação por item, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor da primeira 
classificada, que será aquela que apresente menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito.  

 6.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo 
proponente que a tiver formulado, das condições habilitatórias. 

 6.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será 
declarado o proponente vencedor definido no objeto deste Edital e seus Anexos, 
sendo-lhe adjudicado o objeto.  

 6.8. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às 
exigências editalícias o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo 
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual 
apresentou proposta.  

 6.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas 
as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os 
proponentes presentes.  

 6.10. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.  

 6.11. Em caso de divergência entre informações contidas em 
documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.  

 6.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no 
objeto deste Edital e seus Anexos.  

7. DA HABILITAÇÃO 

 7.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope 
individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme 
indicado no item 4.1.b deste Edital.  

 7.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de 
Habilitação, para participar do certame: 

 7.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 7.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 7.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
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por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores; 

 7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

 7.2.1.4. 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; 

 7.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 

 7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ);  

 7.2.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 7.2.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do proponente ou outra equivalente, na forma 
da lei; 

a) Certidão Quanto a Dívida Ativa da União (Administrada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

 
b) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais 

(Administrada pela Secretaria da Receita Federal); 
 
c) Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado (Administrada pela 

Procuradoria da Fazenda Estadual ou equivalente em cada Estado); 
 
d) Certidão de Quitação de Tributos Estaduais (Administrada pelo 

departamento de Arrecadação e Tributos do Centro Tributário Estadual ou 
equivalente em cada Estado); 

 
e) Certidão Quanto à Dívida Ativa Municipal (Administrada pela 

Procuradoria Geral do Município ou equivalente em cada Município); 
 
f) Certidão Negativa de Tributos Municipais, (administrada pela 

Secretaria de Finanças Municipais ou equivalentes em cada Município). 

 7.2.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  
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 7.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 7.2.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, 
do último exercício social, exigíveis na forma da lei, assinados pelo contador e 
representante da empresa, que comprovem a boa e regular situação financeira 
da empresa. Admite-se a apresentação de Balanço de Abertura, para as 
empresas com menos de 01(um) exercício financeiro. 

 7.2.3.1.1. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, 
a exigência do item anterior será atendida mediante apresentação dos 
balancetes de constituição e do mês anterior ao da data fixada para realização 
do Pregão. 

 7.2.3.2. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

 7.2.3.3 Certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pela Justiça do 
Trabalho (Lei 12.444/11). 

7.2.4. Qualificação Técnica 

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinentes e 

compatíveis em características com o objeto da licitação, mediante a 

apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, reconhecidamente idônea(s), devidamente averbado no 

Conselho Federal de Nutrição. 

7.2.4.1 Outras comprovações; 

a)  Licença Sanitária para veículos de Transportes de Alimentos, conforme 
portaria SVS/MS n 326, de 30 de julho de 1997 e Resolução – RDC Anvisa n 275, 
de 21 de outubro de 2002. 

b)   Licença Sanitária do Depósito. 
c) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por 

seu representante legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, de 
cumprimento do disposto no inciso XXXII do art. 7º, XXXIII da Constituição 
Federal e na Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, nos termos do Anexo III. 

 d) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, conforme Anexo II; 

7.2.5. Disposições Gerais da Habilitação: 

 7.2.5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser 
apresentados em original, por cópias autenticadas por cartório competente, 
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emitidos pela internet, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou em 
cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo 
Pregoeiro e/ou sua equipe de apoio; 

 7.2.5.2. Não será aceito “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” 
em substituição a documento requerido no presente Edital e seus Anexos; 

 7.2.5.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta 
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o 
Pregoeiro considerar o proponente inabilitado.  

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório deste Pregão.  

 8.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas.  

 8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame.  

9. DOS RECURSOS 

 9.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será no final da 
sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados 
juntarem memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.  

 9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  

 9.3. Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o 
Pregoeiro concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo 
suficiente para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais 
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
asseguradas vistas imediatas dos autos.  

 9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, na Sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de COCAL DE 
TELHA – PI.  

10. DAS PENALIDADES 

 10.1. O não cumprimento do prazo estabelecido para entrega dos bens, 
sujeita a Contratada a multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por 
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cento) ao dia sobre o valor dos bens não entregues, até o limite de 10% (dez por 
cento) do valor do mesmo. 

 10.2. A aplicação da multa de mora estabelecida no item anterior não 
impede que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato em caso do não 
cumprimento do prazo estabelecido para entrega. 

10.3. Administração da PMCT poderá ainda desclassificar a licitante pelo 
não cumprimento do item 14.9. 

 10.3. No caso de inexecução total (ausência na prestação de serviço 
superior a 50% do total contratado) ou parcial (ausência na prestação de serviço 
superior a 25% do total contratado) das condições contratuais, o Contratante, 
poderá rescindir o contrato, garantida a prévia defesa, e, segundo a gravidade 
da falta cometida, aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

 a) Advertência, em caso de atraso em até 5 (cinco) dias; 

 b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da 
respectiva Ordem de Prestação de Serviço, em caso de atraso de mais de 5 
(cinco) dias; 

 c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA-PI, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, inclusive em caso de inexecução total, sem justificativa 
aceita pela Administração. Será declarada suspensa de contratar com a 
Administração nos casos previstos nos subitens seguintes, em caso de culpa; 

 d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei no 8.666/93, nos casos: 

 I – Declarar-se-á inidôneo o contratado que, sem justa causa, não cumprir 
as obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, 
revestida de dolo. 

 II – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos. 

 III – Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha praticado atos ilícitos 
visando frustrar os objetivos da licitação; 

 IV – Declarar-se-á inidôneo o contratado que demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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 10.3.1. As penalidades cominadas nas alíneas “a”, “c” e “d”, supra, 
poderão ser aplicadas cumulativamente com aquela prevista na alínea “b” do 
mesmo item. 

 10.4. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, e quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 

 10.5. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas quando 
formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério 
da autoridade competente da CONTRATANTE e, desde que formuladas no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar 
ciência. 

 10.6 O Licitante vencedor não poderá deixar de fornecer nenhum item 
vencido sob pena de desistência da totalidade do certame. 

 10.7. Para aplicação das penalidades previstas acima será garantida 
defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis no caso de advertência, multa e suspensão, 
e de 10 (dez) dias contados da abertura de vistas no caso de inidoneidade. 

11. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 11.1. Constituem motivos de rescisão do contrato: 

 a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos; 

 c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a 
comprovar a impossibilidade do fornecimento dos itens, no prazo estipulado; 

 d) O atraso injustificado na prestação do serviço; 

 e) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada 
com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações 
contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que 
afetem a boa execução do contrato, sem prévio conhecimento e expressa 
autorização da CONTRATANTE.  

 f) O desatendimento das determinações regulares da comissão 
fiscalizadora, assim como de seus superiores; 
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 g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em 
registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para o 
acompanhamento e fiscalização deste contrato; 

 h) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato; 

 i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 
do CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este 
Contrato; 

 j) A supressão, por parte da CONTRATANTE, do fornecimento dos 
produtos, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite 
de 25% (vinte e cinco por cento), salvo as supressões resultantes de acordo 
celebrados entre as partes; 

 k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado à CONTRATADA, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 

 l) A ocorrência de “caso fortuito” ou “força maior”, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução deste Contrato; 

 m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 11.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos 
casos especificados nas alíneas “a” , “h” e “m” do subitem 11.1 deste ato 
convocatório; 

 b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência 
para a CONTRATANTE; 

 c) Judicial, nos termos da legislação processual. 

 11.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 
80, da Lei no 8.666/93. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

 12.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação 
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correrão à conta da seguinte classificação: 

FONTE DE RECURSO: Orçamento Geral do Município de 
2016/FPM/PNAE/QSE/FEP/ICMS/REORDENAMENTO/CRAS/IGDSUAS/
IGDBF e RP. 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 

 12.2. O pagamento da nota fiscal será vinculado ao fornecimento dos 
itens contratados.  

 12.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados do fornecimento do material, mediante nota fiscal, recibo e ateste da 
respectiva secretaria quanto à entrega dos bens. 

       12.4. A PMCT reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato 

do atesto, a licitante não tiver efetuado a entrega da mercadoria na sua 

totalidade ou não estiverem de acordo com a especificação apresentada e 

aceita; 

        12.5. A PMCT poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, 

nos termos deste certame. 

13. DO AUMENTO OU SUPRESSÕES 

13.1. No interesse da Administração da PMCT, o valor inicial 

atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º 

e 2º, da Lei n.º 8.666/93; 

13.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
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13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre 

as partes. 

14. DO FORNECIMENTO 

 14.1. O fornecimento deverá ser em rigorosa e estrita obediência às 
prescrições e exigências contidas no Anexo do Edital licitatório e que será parte 
integrante do Contrato; 

 14.3. A empresa vencedora, visando o bom fornecimento, deverá adotar 
os seguintes procedimentos: 

 14.3.1. O prazo de início do fornecimento deverá ser de, no máximo, 10 
(dez) dias corridos, contados da ordem de fornecimento. 

 14.3.2. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado 
a critério da Administração / PMCT. 

 14.4. A aceitação do fornecimento dar-se-á após atesto da equipe de 
recebimento.  

14.6. Caso a empresa vencedora não tenha condições de fornecer os itens 
constantes na ordem de fornecimento, deverá enviar termo de desistência até o 
termino do prazo estabelecido nos termos do item 11.3.1 do presente Edital. 

14.9.1. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a 
Administração / PMCT enviará o termo de desclassificação, efetuando a 
contratação do fornecimento com a próxima licitante classificada. 

14.9.2. Dependendo do tipo de procedimento licitatório (global ou por 
item) a desclassificação ou desistência da empresa poderá ser total ou somente 
para os itens constantes da ordem de fornecimento, conforme o caso. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante 
vencedor farão parte integrante do Contrato, independentemente de 
transcrição.  

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da 
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Comissão Permanente de Licitação em contrário; 

 15.3. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo.  

 15.4. Fica assegurado a PMCT o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a 
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente.  

 15.5. Após a homologação do Pregão, o proponente vencedor será 
convocado, por escrito, para assinatura do Contrato.  

 15.6. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, na 
data da retirada da Nota de Empenho, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, e assim, sucessivamente, sem prejuízo das 
aplicações às penalidades legais cabíveis.  

 15.7. Os licitantes proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, e a PMCT não será, em nenhum caso, 
responsável por estes custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório.  

 15.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

 15.9. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

 15.10. O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.  

 15.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencem-se os prazos 
somente em dias de expediente normais.  

 15.12. Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a PMCT e, se for o caso, será descredenciado no CRC, pelo prazo 
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais. 

 15.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
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importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de pregão.  

 15.14. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento 
do interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  

 15.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser 
encaminhado ao Pregoeiro, por escrito, até 03 (Três) dias úteis antes do prazo 
estipulado para recebimento das propostas, no protocolo da PMCT, na Sede da 
Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA – PI. 

 15.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação.  

 15.17. Para as condições de fornecimento, deverão ser observadas as 
disposições constantes dos Anexos deste Edital.  

 15.18. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da 
comarca de COCAL DE TELHA-PI, com exclusão de qualquer outro.  

 15.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Lei no 10.520/02 e 
subsidiariamente pela Lei no 8.666/93. 

16. DOS ANEXOS 

16.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 Anexo I  – Especificação do objeto 

 Anexo II – Declaração de termo participação 

 Anexo III – Declaração que não emprega menor 

 Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços 

 Anexo V – Protocolo de entrega 

 

 

COCAL DE TELHA (PI), 09 de DEZEMBRO de 2015. 
 
 
 

Pregoeira 
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ANEXO I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI 
  

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
LOTE I – GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 

ITEM UNIDADE 
 

QUANTIDADE  
GÊNERO 

OBSERVAÇÃO VLR. 
UNIT 

VLR. 
TOTAL 

1 Kg              3.500  
Açúcar 
Cristal.  

Açúcar cristal, na cor branca, 
sacarose de cana de açúcar. 
Acondicionado em embalagem 
plástica contendo 1 kg de peso 
liquido, com identificação do 
produto, industrializado no 
Maximo de 30 dias antes da data 
de entrega com vigência de 12 
meses. 

  

2 Kg              3.500  Arroz tipo 1.  
Arroz tipo 1, grão longo peso 
liquido de 1kg. 

  

3 Pote                 200  
Alho em 
pasta.  

Alho em pasta 200g.   

4 Kg              1.500  
Bebida 
Láctea.  

Bebida láctea, sabor variados, 
peso 
liquido de 1kg. 

  

5 Pct              3.000  
Biscoito 
Maria.  

Biscoito doce tipo Maria, pacotes 
400G em caixa com ate 8kg 
produto 
industrializado no máximo de 30  
dias antes da data de entrega 
com vigência de 6meses. 

  

6 Pct              3.000  
Biscoito 
Salgado.  

Biscoito salgado,tipo cream 
cracker, dupla embalagem, 
pacotes de 400G em caixa de até 
10kg. Produto industrializado no 
máximo de 30 dia antes da data 
de entrega com vigência 6 meses. 

  

7 Pct                 950  Colorau.  

Colorau, em pó, peso liquido de 
100g. Em fardo com 1Kg, 
produto industrializado no 
máximo de 
30 dia antes da data de entrega 
com vigência de 6meses. 

  

8 Pct                 950  Condimento.  

Condimento em pó, pacote de 
100g. Em fardo com 1KG. 
Produto industrializado no 
máximo 30 dias 
antes da data de entrega com 
prazo de validade pertinente do 
produto ofertado. 
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9 Und              2.000  Café em pó.  

Café torrado e moído, 
embalagem a 
vácuo com selo de pureza com 
no 
mínimo 250g. 

  

10 Pt              2.000  
Doce em 
tabletes.  

Doce em tabletes embalagem 
flexível em pote plásticos, peso 
liquido de 850G. Rótulo com 
data de empacote e prazo de 
validade impresso. Produto 
industrializado no máximo de 30 
da data de entrega com vigência 
de 6 meses(sortido, banana e 
goiaba). 

  

11 Und                 500  
Extrato de 
tomate. 

Extrato de tomate concentrado,  
vidro com peso liquido de 190G. 

  

12 Pct              1.052  Flocão.  
Flocão de arroz, embalagem de 
no 
mínimo 500G. 

  

13 Pct              1.052  Flocão.  
Flocão de milho, embalagem de 
no 
mínimo 500G. 

  

14 Kg              1.000  
Farinha de 
Mandioca.  

Farinha de mandioca,grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1. 
Embalagem contendo 1kg, com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade 
e peso líquido. 

  

15 Pct              5.500  Leite em pó.  
Leite em pó integral, pacote com 
200g. 

  

16 Pct              3.000  Macarrão.  

Marrão sêmola/ semolina pacote 
de 500g em fardo com até 5kg 
produto 
industrializado no máximo 30 
dias antes da data de entrega 
com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

  

17 Kg              1.500  Mingaus.  
Mingaus sabores diversos.    

18 Und                 400  
Margarina 
Vegetal.  

Margarina vegetal, peso liquido 
de 
250g. 

  

19 Lt                 500  Óleo de soja.  

Óleo comestível vegetal de soja, 
refinado, sem colesterol. Lata de 
900ml em caixas identificação do 
produto, marca do fabricante. 
Produto industrializado no  
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado 

  

20 Cartela                 100  Ovo.  
Ovos de galinha, cartela 
contendo 30 unidades. 
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21 Kg                 800  Rapadura.  

Rapadura natural em tabletes, 
potes de 1kg em caixa com 8 
potes, produto industrializado 
no máximo30 dias antes da data 
de entrega com prazo de 
validade pertinente do produto 
ofertado. 

  

22 Kg              3.500  Risoto.  
Risoto (sabores diversos). 
Mistura 
para preparo. 

  

23 Gf              4.800  
Suco 
concentrado.  

Suco, concentrado diversos 
sabores (caju, goiaba, manga, 
acerola e abacaxi) contendo 
500ml. 

  

24 Kg                 250  Sal.  

Sal, refinado, iodado, para 
consumo 
domestico, embalagem contendo 
1kg, com identificação do 
produto marca do fabricante, 
prazo de  validade e peso 
liquido. 

  

25 Lata              8.500  Sardinha.  

Sardinha em óleo lata de 125g 
em 
caixas com 50 latas produto 
industrializado no máximo30 
dias 
antes da data de entrega com 
prazo de validade pertinente do 
produto 
ofertado. 

  

26 Kg              1.500  Sopa.  
Sopa (sabores diverso). Mistura 
para preparo. 

  

27 Kg                 830  
Proteína 
texturizada 
de soja.  

Proteína texturizada de soja 
sabor 
carne e frango. Pacote de 1kg 
com 
fardo de 6kg. 

  

28 Pct              1.000  
Polpa de 
fruta sabor  
acerola.  

Polpa de fruta 500g.   

29 Pct              1.000  
Polpa de 
fruta sabor  
maracujá.  

Polpa de fruta 500g.   

30 Pct              1.000  
Polpa de 
fruta sabor  
cajá.  

Polpa de fruta 500g.   
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31 Pct              1.000  
Polpa de 
fruta sabor  
goiaba.  

Polpa de fruta 500g.   

32 Pct              1.000  
Polpa de 
fruta sabor  
caju.  

Polpa de fruta 500g.   

33 Pct                 800  
Feijão 
carioquinha.  

Feijão em pacotes de 1KG.   

    
   

    
   

                                                               LOTE II – GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 

    
   

ITEM UNIDADE 
 

QUANTIDADE  
GÊNERO 

OBSERVAÇÃO   

1 Kg              1.300  
Carne de 
primeira.  

Carne Bovina de primeira, Com 
no 
máximo 15% Gordura e 
conforme instrução normativa 
Nº 83, de 21 de novembro de 
2003/ Ministério da Agricultura, 
pecuária e abastecimento.  

  

2 Kg              3.000  
Carne 
Moída.  

Carne Bovina de segunda moída, 
Com no máximo 15% Gordura e 
conforme instrução normativa 
Nº 83, de 21 de novembro de 
2003/ Ministério da Agricultura, 
pecuária e abastecimento. 

  

3 Kg              3.000  Frango.  

Frango congelado sem cabeça e 
sem temporã, comate 6% de 
água  conforme a portaria Nº 
210/1998 do Ministério da 
Agricultura, pecuária e 
abastecimento. 

  

4 Kg                 500  Frango Filé.  

Frango congelado sem cabeça e 
sem 
temporã, comate 6% de água 
conforme a portaria Nº210/1998 
do 
Ministério da Agricultura, 
pecuária e abastecimento 
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ANEXO II 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI 
 

DECLARAÇÃO 
 

 …, inscrita no CNPJ sob o no …, por intermédio do seu representante 

legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de 

participação no PREGÃO PRESENCIAL No COCAL DE TELHA/2015 - 

PMCT, que: 

 Verificou todas as informações e que atende a todas as condições 

estabelecidas para o fornecimento do objeto deste pregão; 

 Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e 

do Distrito Federal; 

 Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 

 

 

(data) 

(assinatura autorizada) 
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ANEXO III 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

 

 …, inscrita no CNPJ sob o no …, por intermédio de seu representante le-

gal, Sr. …, portador da Carteira de Identidade no …, inscrito no CPF sob o no …, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, 

acrescido pela Lei no 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 

anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz (  ). 

 

(data) 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Objeto) 

 

Ata de Registro de Preços nº _______ 

Pregão Presencial nº 022/2015 – SRP/PMCT/PI 

Publicado no DOM de: ____________ 

Validade: 12 (DOZE) MESES 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA - PI, por meio do 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições formalmente delegada 

pela Portaria nº 031/2015-PMR-PI, conforme documento contido no processo 

administrativo, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 

17.07.2002, Decretos Federais  n.º 5.450/05 e 5.504/05 e, subsidiariamente,  Lei 

Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e, ainda regulamentação local, nos 

termos deste edital e seus anexos, realizará, às 

_______________________________, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal 

de COCAL DE TELHA - PI, situada à Rua ___________________, nº ___ Centro, 

as sessão de abertura do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, adjudicação global, conforme disposto 

no Anexo correspondente, para Registro de Preços de Gêneros Alimentícios, na 

forma abaixo: 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

Aos ____ dias do mês de ________ do ano de dois mil e nove, na Rua 

_________________________, Nº ___ Centro – COCAL DE TELHA-PI, na sede 

da Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA - PI, representada por 

______________, portadora do R.G nº ________ e inscrita no CPF sob nº 

__________, e as empresas qualificadas abaixo, nos termos da Lei Federal n.º 

10.520 de 17.07.2002, Decretos Federais  n.º 5.450/05 e 5.504/05 e, 

subsidiariamente,  Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e, ainda 

regulamentação local, nos termos deste edital e seus anexos, resolvem efetuar o 

registro de preços, HOMOLOGADA sob fls ________, do Processo 

Administrativo nº ______/09 – PMCT/PI, referente ao Pregão para Registro de 

Preços nº ______/2015 – PMCT/PI. Os preços registrados constam da planilha 

de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao 

fornecimento, as seguintes cláusulas e condições: 
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1. DO OBJETO: 

20.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações 

oriundas do Pregão Presencial nº _______/2015, nos termos do § 4º do artigo 15 

da Lei federal nº 8666/93, Decreto Estadual nº 11.319 de 13.12.2004, com 

objetivo de disponibilizar para os órgãos/entes, preços para posterior e 

oportuna contratação de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS a serem entregues em sua 

totalidade, parceladamente ou não, conforme o objeto e a necessidade de cada 

órgão/ente do Município, sendo obrigação desta, o controle sobre os preços dos 

produtos, mantendo a equipe de controle devidamente informada sobre 

possíveis irregularidades. 

Os produtos similares às especificações dos objetos contemplados neste certame 

poderão ser renegociados com as empresas que tiveram seus preços registrados, 

somente por hipótese do asseguramento de recair vantagens para a contratação, 

o que deve ser justificado no processo administrativo, sempre tomando por 

base, o preço registrado e as condições reais de mercado. 

1.1 - Registro de Preços de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender os 

órgãos/entes do Município, conforme relacionados em anexo, sob 

especificações técnicas e estimativas médias de consumo. 

1.1.1. A aquisição do bem objeto desta licitação será solicitada diretamente a 

equipe gerenciadora da Ata de Registro de Preços, ficando estabelecido que é 

obrigação da empresa entregar o produto, sem a cobrança de encargos, 

alugueres ou ônus, de qualquer natureza, conforme a disposição dos lotes, itens 

e subitens e ainda indicações constantes das relações do anexo I deste edital. 

1.2 - Os bens objeto do presente processo deverão ser entregues, após solicitação 

formal de cada órgão/ente e gerenciada pela Prefeitura Municipal de COCAL 

DE TELHA- Piauí. 

1.3 - Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) 

detentora(s) se obriga(m) a adotar todas e quaisquer providências que forem 

necessárias para assegurar a satisfatória prestação dos serviços objeto desta Ata, 

de forma que, em nenhuma hipótese, o abastecimento do almoxarifado sofra 

qualquer solução de continuidade. 

1.4 - Os órgãos/entes não se obrigam a firmar as contratações que poderão 

advir do Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do registro preferência em igualdade de condições. 

 

2. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE DE REGISTRO DE PREÇOS: 

2.1 - A Administração ou Gerenciamento da presente ata caberá ao Pregoeiro 

juntamente com sua equipe de apoio. 
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3. DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO: 

3.1 - Da Solicitação: A Administração deverá emitir Ordens de Fornecimento 

(OF), ou instrumento equivalente, contendo quantidade, discriminação do bem 

licitado, preço unitário e total e prazo de fornecimento, e a Nota de Empenho, 

ao detentor da Ata, depois de consulta formulada à Prefeitura Municipal de 

COCAL DE TELHA - Piauí, responsável pelo gerenciamento do Sistema. 

3.2 – Na OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação 

Orçamentária que suprirá a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a 

Classificação Funcional e o Elemento de Despesa. 

3.3 - Do Fornecimento: De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos 

prazos estabelecidos no Edital, entregará o material requisitado no prazo de 08 

(oito) dias úteis, a contar do Recebimento da OF e da Nota de Empenho, ou em 

outro prazo, conforme consta da OF. 

 

4. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO: 

4.1 - Os preços ofertados especificação e consumo médio anual, marca do 

produto empresa e representante legal encontram-se enunciados nesta ata. 

 

5. DO PRODUTO: 

5.1 - O bem fornecido deverá estar em perfeitas condições de 

utilização/consumo, e em total conformidade com as especificações constantes 

do anexo I do edital de Pregão Presencial nº ______/2015 – PMCT/PI.  

6. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

6.1 - A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de 

COCAL DE TELHA - PI, representando os órgãos/entes aderentes, e a(s) 

Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura 

deste instrumento, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, quando a 

proposta continuar se mostrando vantajosa, desde que haja interesse da 

Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA - PI e aceitação das partes. 

6.1.1. A(s) detentora(s) (Empresa) da Ata de Registro de Preços deverá 

manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em 

prazo não inferior a 30 (trinta) dias do término da vigência desta Ata. A 

ausência do pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Prefeitura 

Municipal de COCAL DE TELHA - PI, a seu exclusivo critério, de promover 

nova licitação, item, descabendo à detentora o direito a qualquer recurso ou 

indenização. 

6.2 - À Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA/PI, no atendimento do 

interesse público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme 

o caso, prossiga na execução do ajuste, pelo período de até 90 (noventa) dias, a 
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fim de evitar brusca interrupção no fornecimento, caso esta Ata com força de 

contrato não seja prorrogada, na forma do subitem acima. 

 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

7.1 - Os bens deverão ser entregues a contratante pela contratada no prazo 

máximo determinado que poderá ser de até 08(oito) dias úteis, contados da data 

do recebimento/Retirada da OS e/ou Nota de Empenho 

 

8. DO PAGAMENTO: 

8.1 - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco do Brasil – 

BB, até o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento 

definitivo pelo almoxarifado do órgão/ente mediante apresentação das 

respectivas nota fiscal ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, 

sanadas as irregularidades constatadas. 

8.2.– Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar ao órgão/ente, 

os documentos abaixo relacionados: 

a) Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional 

de Seguridade Social, devidamente atualizada  

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado  

c) Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal. 

8.3.– Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade 

ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária (quando for o caso). 

8.4.– Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte 

procedimento: 

a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e 

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do 

material, responderá o contratado pela diferença a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for 

o caso, cobrada judicialmente. 

 

9. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE 

EMPENHO: 

9.1 - Os pedidos de liberação serão efetuados pela Prefeitura Municipal de 

COCAL DE TELHA - PI, por seus órgãos e unidades, responsável pela emissão 

de empenho, após liberação da equipe gerenciadora que deverá funcionar junto 
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a Comissão Permanente de Licitações, responsável pela agilidade e 

encaminhamentos dos pedidos, bem como seu pronto atendimento. 

 

10. DO CONTRATO: 

10.1 - Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão 

ser convidadas a firmar contratações mediante autorização da Prefeitura 

Municipal de COCAL DE TELHA - PI, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente. 

10.2 - O contrato para fornecimento poderá ser representado pela Ordem de 

Serviços, Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, sendo a sua 

celebração formalizada pelo recebimento ou retirada pela detentora da Ata de 

Registro de Preços, podendo ainda a Administração quando julgar conveniente, 

especialmente quando diante da necessidade de garantir os direitos e 

obrigações futuros, firmar contrato individual que possa resguardar no que 

tange às necessidades impostas para àquele contrato as partes em ajuste. 

10.3 - Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços 

o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas respectivas 

alterações posteriores, no que couber. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

11.1 - Cada objeto a ser contratado deverá autorizado pelo titular da Prefeitura 

Municipal de COCAL DE TELHA - PI, depois de requeridos por seus órgãos ou 

unidades; 

11.2 - As empresas detentoras de preços registrados se obriga (m) a manter, 

durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de 

habilitação exigidas na licitação;  

11.3 - Fica estabelecido a obrigatoriedade do detentor da Ata no fornecimento 

com acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), no consumo médio anual, 

estipulado no Anexo I do referido Edital, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 

e suas alterações posteriores, sem prévia comunicação. 

11.4 - Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços 

registrados, o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

em decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados 

e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 

relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações 

assumidas na ata de registro de preços. 

 

12. DAS PENALIDADES: 
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12.1 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de registro 

de preços, aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido 

pela Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA - PI, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal 

estabelecidas. 

12.2 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto 

deste Pregão, a Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA - PI, poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

12.2.1- Advertência. 

12.2.2 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por 

ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente. 

12.2.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, 

no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial. 

12.2.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos. 

12.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir ao 

órgão/ente pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior. 

12.4 - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos 

pagamentos devidos por cada órgão/ente ou cobradas diretamente da empresa, 

amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as 

demais sanções previstas neste tópico. 

12.5 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 

oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei. 

 

13 – DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO DO OBJETO: 

13.1 – Os objetos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da 

Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA - PI, no local e horário que a 

mesma demandar. 
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13.2 – A autorização para fornecimento será de inteira responsabilidade e 

iniciativa da Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA - PI, cabendo a mesma 

todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração, em 

comum acordo com os vencedores, preservados os direitos dos classificáveis 

disponíveis à posterior renegociação, formalizando o chamamento por intermédio 

de Nota de Empenho ou simples Ordem de Fornecimento quando a prestação 

ocorrer de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, ainda, poderá ser 

demandada por Nota de Empenho e Carta-Contrato individual nas hipóteses que 

se fizerem necessárias inclusão de cláusulas que possam resguardar direitos e 

obrigações futuras seja para o contratante, seja para o contratado 

13.3 – A contratada ficará obrigada a fazer a entregar o objeto quando 

requisitado no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis ou em prazo maior 

mediante autorização escrita do demandante, contados a partir da 

retirada/recebimento da respectiva Ordem de Serviços. 

13.4 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no endereço e/ou local 

fornecido pela contratante, correndo por conta da Contratada as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa 

designada para fiscalização e recebimento. 

13.5 – O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate 

real necessidade de avaliação das atividades, no local e endereço indicados no 

subitem anterior, para verificação da conformidade do objeto com as condições 

e exigências do edital, conforme dispõe o inciso I e II do art. 73 da Lei 8.666/93. 

13.6 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante 

respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 

(RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante 

responsável pelo recebimento. 

13.7 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) -Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

b.1)- Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) 
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dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

c) - Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízos para a 

Administração. 

13.8 – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o 

atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante 

Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável 

ou equipe designada. 

13.9 – Rotulagens – todos os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, nacionais ou 

importados deverão ser entregues contendo rótulos com todas as informações 

sobre os mesmos em língua portuguesa, contendo número de lote, data de 

fabricação e validade, nome do responsável técnico. 

13.10 – Os bens deverão ser entregues separados por lote e prazo de validade, 

som seus respectivos quantitativos impressos na nota fiscal. 

13.11 – Os bens deverão ser entregues com validade mínima de 1(um) ano. No 

caso do bem cuja natureza determine uma validade inferior a um ano, a entrega 

do mesmo não poderá exceder a um mês de sua fabricação/produção. 

13.12 – O Transporte dos bens deverá obedecer a critérios de modo a não afetar 

a identidade, qualidade, integridade e quando for o caso, esterilidade dos 

mesmos. Em se tratando de produtos resfriados deverão ser acondicionados em 

caixas térmicas. 

 

14. READEQUAÇÃO DE PREÇOS: 

14.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência 

do Registro, admitida a revisão quando houver desequilíbrio de equação 

econômico-financeiro inicial à Ata, nos termos da legislação que rege a matéria. 

14.2 - Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços 

não serão reajustados, ressalvados, entretanto, a possibilidade de revisão dos 

preços vigentes conforme previsão editalícia ou em face da superveniência de 

normas federais ou municipais aplicáveis à espécie. 

14.3 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração do fornecimento dos bens, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobreviverem 

fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea econômica 

extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor 

contratado e/ou registrado. 
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14.4 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer 

compatíveis com os preços de mercado. Independente de provocação da 

Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA Piauí, no caso de redução nos 

preços de mercado, ainda que temporária, a detentora obriga-se a comunicar a 

Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA - PI o novo preço que substituirá o 

então registrado, podendo esta agir de ofício. 

14.5 - Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de 

mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que 

tinha recebido indevidamente. 

 

15 – DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS: 

15.1 – Os bens similares às especificações dos objetos contemplados neste 

certame poderão ser renegociados com as empresas que tiverem seus preços 

registrados (detentores da ata), somente na hipótese do asseguramento de reais 

vantagens para a contratação, o que deve ser justificado no processo 

administrativo, sempre tendo como parâmetro o preço registrado e as condições 

reais de mercado. 

15.2 – A renegociação, no ato do contrato, poderá ser retomada em razão da 

quantidade e qualidade do serviço demandada, ficando estipulado como 

parâmetro máximo, o preço registrado correspondente ao valor da unidade. 

 

16 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante 

descritas. 

16.1 - Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

16.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 

Preços; 

16.1.2. a detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de 

Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 

Administração não aceitar sua justificativa. 

16.1.3. a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 

Registro de Preços; 

16.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente deste instrumento de registro; 

16.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 

mercado e a detentora não aceitar sua redução; 

16.1.6. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas 

pela Administração; 
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16.1.7. sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das 

condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação. 

16.1.8. a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 

no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que deram 

origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o 

endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no DOM/PI, 

pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado dez 

dias após a publicação. 

16.1.9. Fica estabelecido que a detentora da ata deverão comunicar 

imediatamente a Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA - PI, qualquer 

alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis 

necessárias para o recebimento de correspondência e outros documentos. 

16.2 - Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 

estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, 

sem prejuízos das sanções cabíveis. 

16.2.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá 

ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 

aplicação das penalidades previstas na cláusula 7, caso não aceitas as razões do 

pedido. 

16.2.2- A rescisão ou suspensão da prestação dos serviços com fundamento no 

artigo 78, inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser 

notificada expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

16.3 - A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais 

licitantes classificadas, para assumirem o fornecimento do objeto da Ata de 

Registro de Preços, desde que concordem com o fornecimento nas mesmas 

condições propostas pela(s) detentora(s). 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1 - O compromisso de aquisição de bens só estará caracterizado mediante 

recebimento da nota de empenho, carta-contrato ou instrumento equivalente, 

decorrente da Ata de Registro de Preços. 

17.2 - Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, 

têm caráter orientativo (preço máximo). 

17.4 - Os pedidos às detentoras da Ata, deverão ser efetuados através de 

ORDEM DE FORNECIMENTO e NOTA DE EMPENHO, protocolizados ou 

enviados através de “fac-símile” ou outra forma semelhante, deles constando: 

data, valor unitário e quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do 

responsável da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de 
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quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de 

requisição.  

17.5 - A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência da Ata de Registro de Preços, e demais acréscimos necessários 

conforme disposição legal. 

17.6 - Caso o fornecimento do objeto não corresponda às especificações 

editalícias e desta Ata, serão rescindidos, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no edital e nesta Ata. 

17.7 - O preço a ser pago pela contratante será o vigente na data em que o 

pedido for entregue à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data 

de entrega do produto, ou de autorização de readequação através da Prefeitura 

Municipal de COCAL DE TELHA - PI, nesse intervalo de tempo. 

17.8 - Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços negar-se a receber 

o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, 

considerando-se como efetivamente recebido na data 24 (vinte e quatro horas) 

da data da postagem, para todos os efeitos legais. 

17.9 - A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura 

Municipal de COCAL DE TELHA - PI, toda e qualquer alteração nos dados 

cadastrais, para atualização. 

17.10 - As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir. 

17.11 - Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento do material conforme 

definido na sua proposta e aceito pelo pregoeiro, sem prejuízo de todas as 

disposições previstas no Código do Consumidor. 

17.12 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é 

competente, por força de lei, o Foro da Cidade de Capitão de Campos - PI, 

observadas as disposições constantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº 8666/93. 

 

Cocal de Telha/PI, 09 de dezembro de 2015. 

 

Contratante: 

 

 
Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA - PI 

Gerenciador do SRP PMCT/PI 

 

Contratado(s): 

_____________________________________ 
_____________________________________ 


