PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía Formosa/RN CEP: 59194000 CNPJ: 08.161.341/0001-50

Proc.Adm. nº 664/2017
Fls. Nº _____________

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 664/2017
PREÂMBULO:
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA/RN, pessoa jurídica
de direito público, através do seu Pregoeiro, e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº. 73/2017 de 17/02/2017, torna
público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na Modalidade de Pregão Presencial para
Registro de Preço do Tipo Menor Preço por item, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as condições contidas neste Edital e seus Anexos
e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº 004-A/2009, Lei Complementar nº 123/2006,
Lei 147/2013, Decreto Federal nº 7.892/2013 de 23 de janeiro de 2013, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21 de julho
de 1993 e suas alterações posteriores e demais condições pertinentes à matéria, com as alterações posteriores e cominações
legais.
1 – OBJETO
Contratação de empresa para REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,
conforme Termo de Referencia que integra este edital. ANEXO II.
2 – DA ABERTURA
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado
abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital.
2.1. DA DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO:
Data: 16 de junho de 2017 (sexta-feira)
Hora: 08h30min horas.
Local: Sala de licitações localizada na Praça de Eventos – Rua Adauto Dornelas Câmara, S/N – Centro - BAIA FORMOSA/RN.
3 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 Poderão participar deste Pregão às empresas interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus anexos.
3.2 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
3.3 Não poderão participar da presente licitação as empresas interessadas que: estejam cumprindo suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de BAIA FORMOSA/RN; tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, se encontrem sob falência, com concordata,
concurso de credores, dissolução ou liquidação, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas
em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
4 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital por
irregularidade, protocolizando o pedido 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, no endereço
discriminado no subitem 5.2.1.1 deste edital, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
4.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos prazos legais.
4.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO, DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1. Cada licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
I – Declaração, separada de qualquer dos envelopes relacionados no subitem abaixo, declarando que cumpre os requisitos de
habilitação para o presente certame licitatório, conforme exigido no subitem 9.1.1.;
II – Envelope no 1 – fechado (lacrado) e identificado com o nome do licitante, o número de inscrição no CNPJ, o número do
pregão e o título do conteúdo “Proposta de Preços” contendo os documentos relativos à proposta de preços; e
III – Envelope nº 2 – fechado (lacrado) e identificado com o nome de licitante, o número de inscrição no CNPJ, o número do
pregão e o título do conteúdo “Documentos de Habilitação” contendo os documentos relativos à habilitação.
5.2 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados:
a) em original;
b) ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por qualquer servidor da Prefeitura Municipal de
BAIA FORMOSA/RN;
c) ou pela juntada da (s) folha (s) de órgão da imprensa oficial onde tenha (m) sido publicado (s).
5.2.1 Os documentos necessários à participação da presente licitação, compreendendo os documentos referentes às
propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.2.1.1 A autenticação, quando feita pelo Pregoeiro ou por servidor da Prefeitura Municipal de BAIA FORMOSA/RN, poderá
ser efetuada, em horário de expediente, na sede da Prefeitura Municipal de BAIA FORMOSA/RN, na Sala de licitações
localizada na Praça de Eventos – Rua Adauto Dornelas Câmara, S/N – Centro - BAIA FORMOSA/RN.
5.2.2 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da
empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.
5.2.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile,
mesmo autenticadas.
6 – DA PROPOSTA E PREÇO (ENVELOPE No 1)
6.1 O envelope “Proposta de Preços” deverá conter a proposta de preços da licitante, que deverá atender aos seguintes
requisitos:
I – Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de BAIA FORMOSA/RN, Anexo VI deste Edital, ou em
formulário próprio contendo no mínimo, as mesmas informações exigidas no primeiro, assinado por quem de direito, em 01
(uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas com o
número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço de cada produto expresso em Real (duas
casas após a vírgula), conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as suas folhas estarem rubricadas;
II – Apresentar preços completos, indicando a marca dos produtos, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, fornecimento de equipamentos e prestação de assistência técnica nesses,
garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta;
III – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a contar da data de
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa será considerado como tal;
IV – Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que
efetivamente irá prestar o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este
último se houver, para contato, número da conta corrente bancária, agência do banco. Os dados referentes à conta bancária
poderão ser informados na fase da contratação;
V – Conter prazo de entrega do objeto licitado, sendo o prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da Data do recebimento da
requisição de mercadorias. Não havendo indicação expressa será considerado como o prazo de entrega aquele mencionado
neste inciso.
6.2 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão às
da proposta. Ocorrendo discrepância entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
6.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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6.4 A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos com materiais e serviços necessários à
entrega do objeto em perfeitas condições de uso e eventual substituição de unidades defeituosas.
6.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.
6.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou
qualquer outra condição não prevista no Edital.
6.7 Não poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra
condição que importe em modificação dos termos originais.
6.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as
condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação
mencionada no preâmbulo deste edital.
6.9 Para fins de se valer das vantagens previstas pela Lei Complementar no 123/2006, as empresas enquadradas como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverão apresentar Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial,
conforme prevê a Instrução Normativa 103/2007, de 30 de abril de 2007, juntamente com sua proposta, emitida em até 90
(noventa) dias antes da data de apresentação dos documentos de habilitação.
7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE No 2)
7.1 É assegurado às empresas o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão do
Pregão.
7.2 A licitante deverá apresentar, dentro do envelope nº 02, os documentos relacionados a seguir:
7.2.1 Habilitação Jurídica
7.2.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual. Se a empresa licitante apresentou este documento quando do
credenciamento, fica dispensada da apresentação deste nesta fase de habilitação.
7.2.1.2 Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e acompanhado de suas devidas alterações, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por ações, também acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores. Se a empresa licitante apresentou este documento quando do
credenciamento, fica dispensada da apresentação deste nesta fase de habilitação.
7.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Se a
empresa licitante apresentou este documento quando do credenciamento, fica dispensada da apresentação deste nesta fase
de habilitação.
7.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir. Se a empresa licitante apresentou este documento quando do credenciamento,
fica dispensada da apresentação deste nesta fase de habilitação.
7.2.1.5 Declaração assinada por Diretor ou Representante Legal da empresa de que não foram declarados INIDÔNEOS para
licitar ou contratar com o Poder Público nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, conforme modelo
constante do Anexo III deste Edital.
7.2.1.6 Declaração, assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.
7.2.1.7 Para empresa que ofertar produto de origem animal ou derivados, apresentar declaração de que seus produtos contêm
o Certificado de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura (SIF) ou Certificado de Inspeção Estadual (SIPOA/RN), com
firma reconhecida em cartório.
7.2.2 Regularidade Fiscal
7.2.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais emitidas pela Secretaria da Receita Federal – SRF e Certidão quanto a Dívida Ativa da União emitida pela
Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional - PGFN) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.
7.2.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da Lei.
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7.2.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da Lei.
7.2.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
7.2.2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Acaso não haja, deverá apresentar
declaração do Poder Público local que comprove a não emissão deste documento.
7.2.2.6 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
7.2.2.7 Alvará de funcionamento do estabelecimento onde desenvolve as atividades.
7.2.2.8 Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em caso de restrição da comprovação de regularidade fiscal, a
comprovação será exigida nos prazos estabelecidos pela Lei Complementar no 123/2006.
7.2.3 Regularidade Trabalhista
7.2.3.1 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
– CNDT).
7.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
7.2.4.1 – Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor do Juízo da sede da empresa.
7.2.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, 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 encerrados a mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta.
§ 1º - Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela assembleia geral
ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigência para pessoa física e Associação ou Cooperativa,
sendo dos últimos, exigido a prestação de contas do último exercício financeiro assinado pelo contador.
§ 2º - Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, poderão substituir a apresentação do balanço
patrimonial, pela Certidão Simplificada expedita pela Junta Comercial do estado sede da Licitante, dentro do seu prazo de
validade.
7.2.4.3 - Alvará de funcionamento do estabelecimento onde desenvolve as atividades, atualizado.
7.2.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.2.5.1 - Os licitantes deverão apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado que atestem à qualidade técnico-operacional para o fornecimento dos produtos objeto da licitação,
com firma reconhecida, acompanhada da Nota Fiscal de fornecimento do órgão emitente do referido atestado compatível com
o atestado.
8. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
8.1 Antes do inicio da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame deverão apresentar-se para
credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta licitação,
inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos previstos pelo inciso IV do artigo 11 do Anexo I
(Regulamento da Licitação na Modalidade de Pregão) do Decreto no 3.555/2000.
8.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no procedimento licitatório e a
responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
8.3 Por credenciamento entende-se a apresentação dos documentos abaixo especificados, conforme as diferentes hipóteses
de representação, em todos os casos acompanhados de documento oficial de identidade:
I) Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação estiver sendo exercida diretamente por
órgão integrante da estrutura organizacional da pessoa jurídica (Diretor, Gerente, etc.) documentos que comprovem a
existência de poderes de representação do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa jurídica – Estatutos Sociais ou
Contrato Social devidamente registrados), acompanhados de documentos que comprovem a eleição do credenciando para o
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dito cargo (Ata de Assembleia – Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho de Administração, em que tenha(m)
ocorrido a (s) eleição (ões) a serem comprovada(s), devidamente registradas);
II) Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação estiver sendo exercida, de forma indireta,
por procurador constituído: os mesmos documentos arrolados no inciso II, neste caso relativamente à pessoa que representar
a licitante na procuração, acompanhada da procuração, na qual sejam outorgados poderes suficientes para representação em
licitação;
III) Quando a licitante for constituída sob forma de empresário individual e sua representação estiver sendo exercida
diretamente pelo titular: declaração de empresário individual devidamente registrada;
IV) Quando a licitante for constituída sob forma de empresário individual e sua representação estiver sendo exercida, de forma
indireta, por procurador constituído: o mesmo documento referido no inciso III, acompanhado da procuração com firma
reconhecida, na qual sejam outorgados poderes suficientes para representação em licitação.
8.3.1 Nas hipóteses em que o representante da licitante for procurador e a sua constituição tiver sido formalizada por meio de
instrumento particular de procuração, a firma da pessoa que representar a licitante na procuração deverá ser reconhecida por
tabelião.
8.3.2 Esses documentos (originais ou cópias autenticadas) deverão ser apresentados antes do início da sessão do Pregão. No
caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião, ou pelo Pregoeiro, ou por servidor integrante da Comissão
Permanente de Licitação de BAIA FORMOSA/RN, à vista do original.
8.4 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não inabilitará a licitante, mas
impedirá o representante de manifestar-se e responder por ela até que seja cumprido o disposto no subitem 8.3 deste Edital.
8.5 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
8.6 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, devidamente
credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma,
receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não
previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes.
9.1.1 Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, declarando que cumpre os requisitos de
habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo sugestão contido no Anexo VIII deste Edital, e
9.1.2 Em envelopes devidamente fechados (lacrados), a documentação exigida para Proposta de Preços (envelope no 1) e
Habilitação (envelope no 2).
9.2 A não entrega da Declaração exigida no subitem 9.1.1 deste Edital implicará o não recebimento, por parte do Pregoeiro,
dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no
certame licitatório.
9.3 Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na forma do subitem 9.1 deste Edital, o Pregoeiro
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
9.4 Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o
exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto no item 8 supra, exame este
iniciado antes da abertura da sessão.
9.5 Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das
licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando-as
em todas as suas folhas.
9.6 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelo Pregoeiro.
10 DO JULGAMENTO
10.1 Divisão por etapas para ordenamentos dos trabalhos
10.1.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto
à classificação das propostas, ao critério do menor preço por item do objeto do Edital.
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10.1.1.1 A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação
das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais das licitantes proclamadas para tal,
classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
10.1.1.2 A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
“Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências
constantes do presente Edital.
10.2 Etapa de Classificação de Preços
10.2.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.
10.2.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o
fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
10.2.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
10.2.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço por lote e aquelas licitantes que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.
10.2.4.1 O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme subitem 10.2.4,
será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa
decimal.
10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o
Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das
licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita
ofertada.
10.2.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances verbais), a apresentar,
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada com maior preço, prosseguindo sequencialmente, em
ordem decrescente de valor.
10.2.8 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente
pelo critério de menor preço por lote.
10.2.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante das
rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa
competitiva.
10.2.10 Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço lote
e o valor estimado para a contratação.
10.2.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
primeira classificada, quanto ao valor, decidindo a respeito.
10.2.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
10.2.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate
se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão.
10.2.14 Nas situações previstas nos subitens 10.2.9, 10.2.12 e 10.3.4, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
10.2.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às sanções administrativas
constantes do subitem 18.1, deste Edital.
10.2.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos serviços condicionados a prazos, descontos,
vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
10.3 Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
10.3.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 deste Edital, e sendo aceitável a proposta classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
10.3.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação,
ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas.
6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía Formosa/RN CEP: 59194000 CNPJ: 08.161.341/0001-50

Proc.Adm. nº 664/2017
Fls. Nº _____________

10.3.3 Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe
adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, e pela autoridade titular do
órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvidos, face ao reconhecimento da
regularidade dos atos procedimentais.
10.3.4 Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame,
pelo Pregoeiro.
10.3.5 Da sessão do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, onde serão identificadas as licitantes credenciadas e
registradas as propostas verbais finais apresentadas (lances vencedores), a análise da documentação exigida para habilitação
e os recursos interpostos, devendo ser as mesmas assinadas, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s)
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.
10.3.6 Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em
poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato,
ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.
10.3.7 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da
licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Secretária Municipal de Assistência
Social do Município de BAIA FORMOSA/RN para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de
existência de recursos, os autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica Municipal para julgamento e, em caso de
improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à
contratação.
11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual numero de dias, que
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora.
11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Praça Augusto Severo,
242 - Centro – BAIA FORMOSA/RN.
11.5 Julgados os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente da Prefeitura
Municipal de BAIA FORMOSA/RN, fará a adjudicação do objeto licitado à licitante declarada vencedora, homologará a licitação
e decidirá quanto à contratação.
11.6 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as licitantes representadas sobre sua
intenção de recorrer e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da
sessão.
12 DA CONTRATAÇÃO
A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.
13 DO PREÇO
O preço a ser pago pelo objeto da presente licitação será aquele constante do lance vencedor registrado em ata, e será fixo e
irreajustável.
14 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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14.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrá no exercício de 2017, pelas rubricas
constantes da Solicitação e Indicação de Recurso que faz parte do presente certame, referentes a este Pregão: 33.90.30 –
Material de Consumo.
14.2 O valor máximo para a aquisição dos materiais está estimado em R$ 334.488,60, (trezentos e trinta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)
15 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
15.1 O recebimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado pela Secretaria
solicitante da Prefeitura Municipal de BAIA FORMOSA/RN.
15.2 A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de BAIA FORMOSA/RN e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.
15.3 A contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues, se em desacordo com o contrato.
15.4 Quaisquer exigências da Fiscalização do Contrato inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas
pela Contratada.
15.5 A contratada deverá fornecer produtos de boa qualidade, de acordo com a planilha constante deste edital (Anexo II). Os
produtos deverão ser entregues, em no máximo 05 (cinco) dias, e depositados no seguinte endereço: Praça Augusto Severo,
nº 79 - Centro BAIA FORMOSA/RN.
15.6 Os produtos descritos no objeto desta licitação serão recebidos provisoriamente pelo Município a cada entrega, e,
definitivamente ao final da retirada dos mesmos, para conferencia da regularidade deles com as especificações editalícias.
15.7 Após a assinatura do Contrato, a Contratada fornecerá os produtos ora licitados de acordo com as Requisições de
Entrega de Mercadorias.
15.7.1 Na Requisição de Entrega de Mercadorias constarão os itens solicitados e a quantidade respectiva, devendo o licitante
contratado deixar os produtos solicitados à disposição do Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
15.8 A previsão de entrega total do produto licitado é até o término da vigência do Contrato.
15.8.1 O Município poderá, no interesse público, adquirir quantidades inferiores às licitadas.
15.8.2 Os itens contatados e que não forem entregues até o término da vigência do Contrato, serão automaticamente
cancelados.
15.9 A Contratada responde, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à Administração
e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, e deve comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional.
15.10 Em caso de não conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as
providencias do artigo 69 da Lei no 8.666/93, no que couber.
16 DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO
16.1 O recebimento do objeto da licitação se dará conforme o disposto nos parágrafos do inciso II do artigo 73 da Lei no
8.666/93.
16.2 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe
sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.
16.3 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de BAIA FORMOSA/RN em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega
dos produtos, e mediante apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura, em moeda corrente nacional, em carteira ou
através de estabelecimento bancário, conforme conveniência das partes, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
16.4 – Na hipótese de que o pagamento venha a ser efetuado através de estabelecimento bancário, o simples depósito ou
remessa da quantia devida em, ou para a conta corrente do fornecedor, resultará automaticamente no pagamento pelo
MUNICÍPIO, e na quitação, pelo fornecedor, dos valores depositados ou remetidos, não constituindo em mora o Município de
BAIA FORMOSA/RN qualquer atraso decorrente de culpa do estabelecimento bancário.
16.5 – Caso seja apresentada cobrança bancária, o prazo de pagamento será contado a partir da data da comprovação do
pedido de baixa protocolado pelo estabelecimento bancário, junto à área financeira do MUNICÍPIO.
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16.6 – Não será permitido à CONTRATADA negociar com terceiros as faturas emitidas contra o MUNICÍPIO, sob pena de
multa e rescisão contratual.
16.7 – O documento fiscal apresentado pela CONTRATADA deverá ser o mesmo do estabelecimento que apresentou a
proposta vencedora da licitação.
16.8 – Os documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA, bem como o documento de cobrança final, serão
pagos após a dedução das importâncias que, a qualquer título, nas condições estipuladas no Contrato ou outras
especialmente acordadas, sejam devidas ao MUNICÍPIO.
16.9 – A inexecução total ou parcial do fornecimento dos produtos, se uma das partes deixar de cumprir qualquer de suas
obrigações, ensejará a rescisão contratual com as consequências previstas neste instrumento, além das disposições
estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
17 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTES
17.1 - A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Federal que não tenha participado do certame licitatório, desde que devidamente justificada
a vantagem, e mediante anuência do Município de Baia Formosa, órgão gerenciador.
17.2 - O Órgão Não Participante, a que se refere o Decreto nº 7.892/2013 (art. 2º, V) somente poder fazer uso da Ata de
Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata.
17.3 - Quando da formalização do pedido para fazer uso da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, o Órgão Não
Participante deverá informar os itens e quantidades a serem adquiridos, enviando documento assinado por autoridade
competente do órgão ou entidade, através de ofício.
17.4 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão(s) participante(s). (§ 2º do art. 22 do Decreto nº
7.892/2013).
17.5 - As aquisições ou contratações por cada Órgão Não Participante não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de preços para o Órgão Gerenciador e
Órgão(s) Participante(s). (§ 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013)
17.6 – O quantitativo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não exceder á, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo total, para cada item registrado, independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
(§ 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013).
17.7 - Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. (§ 6º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013)
17.8 - O prazo referido no item 18.7. poderá ser prorrogado pelo órgão Gerenciador excepcional e justificadamente. (Decreto
nº 8.250/2014).
17.9 - Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidade s decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações , informando
as ocorrências ao órgão gerenciador. (§ 7º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013.
18 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
18.1 Das obrigações da Contratante
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Contratante:
I)Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas
contratuais;
II)Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados sobre o objeto do Contrato;
III)Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato;
IV)Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA;
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V)Aplicar as sanções administrativas contratuais.
17.2 Das Obrigações da Contratada
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:
I) Emitir nota fiscal correspondente à venda total dos materiais;
II) Entregar a totalidade dos materiais, de acordo com o item 15.5 e Anexo II do presente instrumento convocatório;
III) Responder por todos ou quaisquer danos materiais ou pessoais causados dolosa ou culposamente por seus empregados
ou prepostos aos bens da CONTRATANTE, quando do fornecimento dos bens objeto da licitação, providenciando a
correspondente indenização;
IV) Comunicar imediatamente, por escrito a CONTRATANTE, através da Fiscalização do Contrato, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização necessárias.
19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento
contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva
intimação:
I – advertência;
II – multas (que poderão ser recolhidos em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receita Municipal, por meio
de Documento Arrecadação de Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante.
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último caso quando a licitação tenha sido
julgada e adjudicada por lote, considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item
de contrato inadimplida, por dia de atraso no prazo contratual de entrega, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último caso quando a licitação, tenha
sido julgada e adjudicada por lote, considerando, para fins de cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do
item do contrato inadimplida, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima e
aplicada em dobro na sua reincidência;
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último caso quando a licitação tenha
sido julgada e adjudicada por lote, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato
ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua celebração,
conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas.
III - Impedimento de licitar e contratar com a União e, se for o caso, descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, para a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, prazo esse que vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
19.2 No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que
o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
19.3 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de notificação. Se o valor
da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso
de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as
interessadas, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
20.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam
possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta durante a realização da sessão pública
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deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem como a finalidade e a
segurança da futura contratação.
20.3 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo.
20.4 Nenhuma indenização será devida à licitante e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à
contratação.
20.5 A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se
que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de BAIA FORMOSA/RN, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário.
20.7 A Prefeita Municipal de BAIA FORMOSA/RN, poderá revogar a presente licitação 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 mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei no 8.666/93.
20.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo será reaberto,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.9 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital será competente o Foro da Comarca de BAIA
FORMOSA/RN.
20.10 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia
útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
20.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
20.13 Fazem parte integrante deste edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Relação de materiais;
Anexo III – Declaração de Não Inidônea;
Anexo IV – Declaração de Não Emprego de Menor;
Anexo V – Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo VI – Modelo de Proposta Financeira;
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preço;
Anexo VIII – Declaração de que cumpre todos os requisitos para a Habilitação.
BAIA FORMOSA/RN, 02 de junho de 2017.
Abraão Azevedo Lopes
Pregoeiro

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía Formosa/RN CEP: 59194000 CNPJ: 08.161.341/0001-50

Proc.Adm. nº 664/2017
Fls. Nº _____________

PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2017
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO
Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto nos incisos I e II do artigo 8º e inciso II do artigo 21 do
Decreto no 3.555, de 08 de Agosto de 2000, e suas alterações.
2 - DO OBJETO
Contratação de empresa para a REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, de
acordo com especificações do anexo II, que integra o edital de Pregão Presencial – SRP Nº 14/2017.
3 - DA JUSTIFICATIVA
Faz-se necessário a aquisição dos produtos, para atenderem e manter as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal
de Assistência Social.
4 - DO VALOR DE REFERÊNCIA
O valor de referência dos produtos foi fornecido pela Secretaria de Compras, com base nos preços praticados no mercado
varejista da região do Município de BAIA FORMOSA/RN, conforme média de preços que integra o processo administrativo no
14/2017, referente a este pregão. Os produtos que deverão ser adquiridos e respectivas quantidades foram estabelecidos de
acordo com o Pedido Interno elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que também se encontra anexo ao
supracitado processo licitatório.
5 - DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS
5.1 A Contratada responderá, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à Administração
e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, e deve comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional.
5.2 A Contratada deverá fornecer produtos de boa qualidade, de acordo com a planilha constante do edital de Pregão
Presencial no 14/2017 (Anexo II). Os produtos deverão ser entregues e depositados, no seguinte endereço: Praça Augusto
Severo, 79 - Centro, nesta cidade.
5.2.1 Após a assinatura do Contrato, o Contratado fornecerá os produtos ora licitados de acordo com as Requisições de
Entrega de Mercadorias.
5.2.2 Na Requisição de Entrega de Mercadorias constarão os itens solicitados e a quantidade respectiva, devendo o licitante
contratado deixar os produtos solicitados à disposição do Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
5.2.3 Os produtos descritos no objeto desta licitação serão recebidos provisoriamente pelo Município, a cada retirada, e,
definitivamente, ao final da retirada dos mesmos, para conferência da regularidade deles com as especificações editalícias.
5.3 A previsão de entrega total do produto licitado é até 12 (dozes) meses contados a partir da data da assinatura do Contrato.
5.3.1 O Município poderá, no interesse público, adquirir quantidades inferiores às licitadas.
5.3.2 Os itens adquiridos e que não forem entregues até a data limite serão automaticamente cancelados.
6 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Para a aquisição dos produtos definidos no item no 2, será empregada a modalidade de licitação denominada PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições da
Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 3.555/2000, Decreto 7.892/2013 e, subsidiariamente da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, com suas alterações.
7 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
12
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Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço por lote do objeto a ser licitado.
8 - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento será feito pelo Fundo Municipal de Assistência Social de BAIA FORMOSA/RN, em até 30 (trinta) dias após a
efetiva entrega dos produtos, e mediante apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura, em moeda corrente nacional, em
carteira ou através de estabelecimento bancário, conforme conveniência das partes, uma vez satisfeitas às condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
09 - DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações, até a data de divulgação ou publicação do instrumento convocatório,
notadamente no que se refere à quantidade, dados para a apresentação de proposta de preço, bem como para se adequar às
condições estabelecidas pela legislação de regência.
BAIA FORMOSA/RN, 02 de junho de 2017
Abraão Azevedo Lopes
Pregoeiro
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ANEXO II
Aquisição de gêneros alimentícios para composição de Cestas Básicas
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS

Item - Código - Descrição
1 - 0000909 - ADOÇANTE DIETÉTICO - Especificação : Líquido,
a base de edulcorante artificial aspartame. Frasco com mínimo
de 65 ml e máximo 100 mlo da Saúde e atender a Portaria
451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. Embalagem: frasco com mínimo de 65 ml e máximo 100
ml, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
2 - 0004172 - AÇÚCAR CONFEITEIRO
3 - 0000908 - AÇÚCAR REFINADO COR BRANCA Especificação : AÇÚCAR CRISTAL OBITIDO DE CANA-DEAÇUCAR. ASPECTO SÓLIDO COM CRISTAIS BEM
DEFINIDOS, NA COR BRANCA, ODOR E SABOR PRÓPRIO
DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: SACAROSE,
CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 99,6%, SAIS MINERAIS
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 0,10%; UMIDADE MÁXIMA DE
0,07%; OUTROS COMPONENTES 0,23%. ACONDICIONADO
EM PACOTE PLÁSTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO
HERMATICAMENTE. EMBALAGEM DE 1 KG. PORTARIA DA
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 685 DE 27 DE
AGOSTO DE 1998. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA
4 - 0000035 - Arroz parbolizado . Longo fino, tipo
1.Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente. Cor e odor característico. Embalagem com 1
Kg.A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. \deve estar de
acordo com as resoluções em vigor do órgão competente
(ANVISA), referente a alimentos embalados e /ou processados, o
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega da unidade requisitante.
5 - 0000055 - ALHO - Graúdo do tipo comum, cabeça inteira
fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem
chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas de
acordocom a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de
2005.
6 - 0000942 - ACHOCOLATADO EM PÓ _ Instantâneo, em pó
homogêneo, cor marrom claro a escuro. Enriquecido com
vitaminas, embalagem primária, própria, hermeticamente
fechada. Embalagem com 400g. A embalagem deverá conter

Quantidade

Vlr. Unit.
Máximo

Vlr. Total

FRASCO

400

2,49

996,00

KG

200

5,50

1.100,00

QUILO

1.000

2,90

2.900,00

KG

1.000

2,99

2.990,00

KG

100

1,80

180,00

Emb.

500

2,69

1.345,00

Unidade
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externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções
em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos
embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Embal. 400g
7 - 0000095 - ABACAXI - Fruta de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,
parasitas e lavras.
8 - 0000929 - AMIDO DE MILHO- Produto amílaceo extraído do
milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas
de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos,
fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, dever produzir
ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Sem
adição de açúcar. Embalagem de 200g.A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. \deve estar de acordo com as resoluções
em vigor do órgão competente (ANVISA), referente a alimentos
embalados e /ou processados, o produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
da unidade requisitante.
9 - 0002651 - Água Mineral 20L
10 - 0002751 - ALFACE CRESPO DE ÓTIMA QUALIDADE
VERDE
11 - 0004032 - AVEIA - EMBALAGEM DE 250G
12 - 0000624 - Batata doce branca / roxa, primeira qualidade,
tamanho grandes, ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos
ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou
terra aderidos á superficie externa de acordo com a Resolução
RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.
13 - 0001007 - BATATA INGLESA- Comum especial, lavada,
tamanho grande ou médio, uniforme, inteira,sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra
aderida à superfície externa de acordo com a Resoluçõa RDC nº
272, de 2 de setembro de 2005.
14 - 0000623 - Banana de primeira, in natura, do grupo prata,
classe 12 (comprimento) maior que 12cm apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e lavras.
15 - 0000036 - Biscoito doce tipo Maria - De primeira qualidade,
íntegro e crocante. Composto de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho,
açúcar invertido, sódio, soro de leite em pó, carbonato de cálcio,

Unid

400

3,00

1.200,00

Pacote

500

2,80

1.400,00

Und.

800

5,50

4.400,00

Unid

200

2,00

400,00

Unid

400

2,80

1.120,00

KG

480

3,00

1.440,00

QUILO

400

4,50

1.800,00

KG

3.000

5,00

15.000,00

PCT

1.200

2,99

3.588,00
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enriquecido com vitaminas, estabilizante lectina de soja e
aromatizante. Contém glúten. Sem corantes artificiais. Em
embalagem plástica resistente, do tipo 3 em 1 pacotes com
400g.A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. \deve estar de
acordo com as resoluções em vigor do órgão competente
(ANVISA), referente a alimentos embalados e /ou processados, o
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega da unidade requisitante.
16 - 0000037 - Biscoito TIPO CREAM-CRACKER INTEGRALDe primeira qualidade, íntegro crocante, rico em fibras, sem
gordura trans. À base de farinha de trigo integral e/ ou farelo de
trigo, gordura vegetal, água, sal e demais substâncias
permitidas. Sem lactose.A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. \deve estar de acordo com as resoluções
em vigor do órgão competente (ANVISA), referente a alimentos
embalados e /ou processados, o produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
da unidade requisitante.
17 - 0000951 - CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO specificação : Embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal Vigilância
Sanitária n.5504/99.
18 - 0002763 - CARNE DE CHARQUE DE PONTA DE AGULHA
- MAGRA
19 - 0000945 - CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA - (músculo
moída ) A carne moída deve ser originária da peça inteira que
deve ser resfriada, limpa, não amolecida nem pegajosa, cor e
odor próprios da espécie, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas, com no máximo 5% de sebo e gordura, ser isenta
de cartilagens, ossos e corpo estranho, conter no máximo 3% de
aponeurose. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade
do produto, validade, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de serviço de inspeção federal
do Ministério da Agricultura(SIF) ou estadual ( SEIPOA ).
20 - 0001012 - CENOURA - Sem folhas, de primeira, tamanho
médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos
estranhos ou tenros aderida à superfìcie externa de acordo com
a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.
21 - 0000062 - Cebola - Não brotada, sem danos fisiológicos ou
mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou

PCT

1.200

3,99

4.788,00

QUILO

1.000

25,50

25.500,00

KG

900

22,90

20.610,00

QUILO

900

17,00

15.300,00

QUILO

200

3,49

698,00

KG

200

3,49

698,00
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defeitos, tenra e com brilho, inactas, firmes e bem desenvolvidos
de acordo com a Resolução RDC nº272, de 22 de setembro de
2005.
22 - 0000067 - COENTRO VERDE - De primeira qualidade,
hortaliça classificada como verdura, de cor fresca aspecto e
sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e
materiais terrosos em molho de 500 g de acordo com a
Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.
23 - 0000039 - Colorífico - O colorífico deve apresentar
ingredientes tais como: fubá, óleo de soja e urucum com matéria
prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor
característico do produto. Embalagem plástica de 100g.A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. \deve estar de
acordo com as resoluções em vigor do órgão competente
(ANVISA), referente a alimentos embalados e /ou processados, o
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega da unidade requisitante.
24 - 0000628 - Coco seco, fruto de 1º qualidade, tamanho médio,
isento de fermentação, mofo, parasitas e sujidade.
25 - 0004156 - CREMOGEMA (500 G) DIVERSOS SABORES
26 - 0002730 - CALDO DE GALINHA 25G
27 - 0002731 - CALDO DE CARNE 25G
28 - 0000038 - Café em pó embalagem com 500g
29 - 0000921 - CARNE BOVINA COM OSSO DE PRIMEIRA Especificação : Carne bovina de 1ª qualidade com osso (Musculo, acém costela), resfriada, embalada individualmente,
apresentar no máximo 5% de sebo e gordura, ser isenta de
cartilagem, osso e corpo estranho, conter 3% de aponeurose,
aspecto, cor e odor próprio da espécie, não amolecida nem
pegajosa, sem manchas esverdeada ou pardacentas. Tipo de
corte: característico da peça, conforme o padrão na portaria nº 5
de 8/11/88 e publicada no D.O.U de 18/11/88 seção 1.
Embalagem primaria: saco vácuo, termoencolhível, atóxico,
transparente, resistente e vedada termos soldada com etiqueta
interna de identificação, onde deve constar a marca, número do
registro do órgão de inspeção sanitária, com a data de produção.
Embalagem secundaria: Caixa de lote, data de produção e
validade, peso liquido, e bruto. Marca número do registro do
ministério da AGRICULTURA/SIF/DIPOA e inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a
partir da data da entregado requisitante.
30 - 0004038 - CONDIMENTO MISTO PACOTE COM 100G.
31 - 0003707 - COCO RALADO EMBALAGEM COM 100G
32 - 0001011 - CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações
uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a

Molho

100

1,50

150,00

PCT

240

0,69

165,60

Unid

300

2,50

750,00

CX
Unid
Unid
PCT

500
200
200
800

9,30
0,50
0,50
12,00

4.650,00
100,00
100,00
9.600,00

1.000

16,00

16.000,00

Unid
PCT

200
200

0,89
3,00

178,00
600,00

QUILO

200

3,49

698,00

QUILO
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Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.
33 - 0004039 - COUVE VERDE - De primeira qualidade, hortaliça
classificada como verdura, de cor fresca aspecto e sabor próprio,
isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos
de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de
2005.
34 - 0000915 - CREME DE LEITE 200G - specificação :
GORDURA LÁCTEA, MÍNIMO 35%, EMBALAGEM CONTENDO
200 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE
VALIDADE
35 - 0000918 - CHÁ DE ERVA DOCE - Especificação : CAIXA
CONTENDO 10 SACHET DE 10G, TIPO ERVA DOCE, SABOR
NATURAL, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÕES DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO
FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE
36 - 0000916 - CHÁ DE CAMOMILA - specificação : CAIXA
CONTENDO 10 SACHET DE 10G, TIPO CAMOMILA, SABOR
NATURAL, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÕES DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO
FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE
37 - 0000922 - DOCE DE GOIABA 600G - specificação : Doce,
de goiaba, consistencia firme ou de corte. Embalagem contendo
no minimo 600 g, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com
Resolução Normativa n.9/78 - Anvisa.
38 - 0000955 - FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO KGEspecificação : Farinha de trigo com fermento, Embalagem
contendo 01 Kg, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a
Portaria 354/98 - Anvisa e Portaria 74/94 do MS/SNVS.
39 - 0002721 - FLOCOS DE MILHO 500G
40 - 0000924 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA,
SUBGRUPO FINA, TIPO 1 - Especificação : FARINHA TIPO
FINA, BRANCA, TORRADA. CLASSIFICAÇÃO: FARINHA DE
MANDIOCA FINA BENEFICIADA TIPO1. ACONDICIONADA EM
PACOTE PLÁSTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE, EMBALAGEM DE 1KG. NÃO DEVE
CONTER MATERIAL NÃO PROVENIENTE DA RAIZ DE
MANDIOCA, TAIS COMO: PARTICULAS METÁLICAS, ARGILA,
AREIA, SUJIDADES. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA
41 - 0000926 - FEIJÃO CARIOCA,TIPO 1 - Especificação :
FEIJÃO TIPO 1, EXTRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,
CONSTITUIDO DE NO MÍNIMO DE 90% DE GRÃOS NA COR

Unid

200

2,00

400,00

Unidade

500

2,69

1.345,00

Caixa

300

2,59

777,00

Caixa

300

2,59

777,00

Lata

300

3,99

1.197,00

QUILO

1.000

3,00

3.000,00

Unid

1.000

1,69

1.690,00

QUILO

500

5,50

2.750,00

QUILO

900

4,99

4.491,00
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CARACTERÍSTICA DA VARIEDADE CORRESPONDENTE,
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E
SECOS, SENDO PERMITIDO NO MÁXIMO 2% DE IMPUREZAS
E MATERIAIS ESTRANHOS E LIVRES DE PARASITAS.
ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO,
HERMATICAMENTE. EMBALAGEM COM 1 KG. DEVERÁ ESTÁ
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA
42 - 0000928 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1. - Especificação : Feijão
preto. Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, de acordo com a Resolução
QUILO
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
43 - 0000948 - FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE
CONGELADO - Especificação : FRANGO, inteiro, de primeira
qualidade, congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou
saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
QUILO
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
44 - 0000925 - FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO KG Especificação : FARINHA ESPECIAL SEM FERMENTO,
EMBALADA EM SACOS TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO
VIOLADOS, RESISTENTES. A EMBALAGGEM DE 1KG
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES
QUILO
NUTRICIONAIS, NÚMEROS DE LOTE, QUANTIDADE DO
PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE
MÍNIMA DE 70 (SETENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA
CNNPA
45 - 0004160 - GORDURA VEGETAL 500G
Unid
46 - 0000619 - INHAME DE PRIMEIRA QUALIDADE
KG
47 - 0000068 - JERIMUM CABOCLO DE ÓTIMA QUALIDADE KG
48 - 0001083 - LARANJA - Madura, frutos de tamanho médio, no
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
KG
brilho, de acordo com a Resolução RDC nº 272, de 22 de
setemro de 2005.
49 - 0000610 - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM
LT
COM 1 LITRO
50 - 0004053 - LEITE LONGA VIDA DESNATADO EMB. 1
LT
LITRO
51 - 0004157 - LOURO EM FOLHA
PCT
52 - 0000931 - LEITE DE COCO 200ML - specificação : LEITE
DE COCO NATURAL INTEGRAL CONCENTRADO, ISENTO DE Unid
SUJUDADES, PARASITAS E LARVAS, ASPECTO CHEIRO E

900

5,99

5.391,00

500

6,50

3.250,00

1.000

2,89

2.890,00

400
500
200

6,00
7,90
2,49

2.400,00
3.950,00
498,00

500

2,70

1.350,00

500

3,89

1.945,00

500

3,89

1.945,00

150

0,65

97,50

250

2,39

597,50
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COR PRÓPRIOS, ACONDICIONADO EM VIDROS
APROPRIADOS COM 500ML, RESISTENTES, CONTENDO EM
SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE
VALIDADE
53 - 0000949 - LEITE EM PÓ DESNATADO - PACOTE DE 400G
- Especificação : SÓLUVEL, INSTÂNTANIO O LEITE DEVE
DESMANCHAR FACILMENTE NA ÁGUA, DEVE ESTÁ SECO E
SOLTO: NNÃO DEVE APRESENTAR COR ALARANJADA OU
AMARELADAFORTE, CHEIRO ACEDO OU RANÇOSO,
MANCHAS ESCULAS OU ESVERDEADA ( MOFO) DE
CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS. MARCA DO FABRICANTE. PRAZO DE
VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E
SELO DE INSPERÇÃO FEDERAL ( S.IF.) EMBALAGEM COM
1KG.
54 - 0000930 - LEITE CONDENSADO 395G - Especificação :
caixa de leite condensado com unidades de 395 gramas.
55 - 0000073 - Margarina vegetal embalagem com 500g
56 - 0000048 - Macarrão tipo espaguete- Produto obtido pelo
amassamento da farinha de trigo especial, ovos, e demais
substâncias permitidas, vitaminado, de cor amarela, isenta de
corantes artificiais, sujidades e parasitas. Embalagem de 500g,
embalados em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos
não violados, resistentes que garantem a integridade do produto
ate o momento do consumo acondicionados em fardos
lacrados.A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. \deve estar de
acordo com as resoluções em vigor do órgão competente
(ANVISA), referente a alimentos embalados e /ou processados, o
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega da unidade requisitante.
57 - 0000625 - Macaxeira extra, deverá ser de classificação
branca, ter raízes com 45 a 50 cm de comprimento e diâmetro de
6cm, sem danos mecânicos, sem lesões de insetos e doenças.
Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a
manipulação e o transporte.
58 - 0003601 - MILHO VERDE E ERVILHA - EMBALAGEM COM
300G
59 - 0004161 - MILHO PARA MUNGUZÁ 500G
60 - 0000920 - MOLHO DE TOMATE 520G CAIXA COM 24 UND
- Especificação : Embalagem com 520G, em conserva; sem
deformidades ou amassados, sem violação ou vasamentos,
identificação do fabricante e prazo de validade, informações
nutricionais de acordo com legislação vigente

Unidade

1.000

16,49

16.490,00

Unidade

500

3,99

1.995,00

Unid

300

3,89

1.167,00

PCT

800

1,99

1.592,00

1.400

3,00

4.200,00

Unid

300

1,59

477,00

PCT

300

2,20

660,00

Caixa

480

2,20

1.056,00

KG
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61 - 0001013 - MAMÃO DE PRIMEIRA IN NATURA TIPO HAVAÍ
62 - 0000075 - MELÃO JAPONÊS - Boa qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro,
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a Resolução
RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005.
63 - 0000941 - MAIONESE TIPO TRADICIONAL 200G Especificação : Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e
de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
64 - 0001016 - MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA
65 - 0003693 - MAÇÃ
66 - 0000076 - Ovos de galinha - Branco, tipo grande, de
primeira qualidade, selecionado, íntegro, sem manchas ou
sujidades, cor, odor e aspectos característicos; acondicionados
em embalagem primaria atóxica, com 30 unidades , devidamente
rotulada conforme legislação vigente, e possuir registro nos
órgãos de inspeção sanitária. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, quantidade do produto, validade, numero do registro no
Ministério da Agricultura//(SIF)/DIPOA e carimbo de serviço de
inspeção federal do Ministério da agricultura(SIF), ou
estadual(SEIPOA).Com validade mínima de 20 dias do momento
da entrega
67 - 0000609 - OLEO DE SOJA - de primeira qualidade, 100%
natural, comestível, extrato refinado, limpo. Embalagem plástica
de 900 ml.A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto. \deve estar de
acordo com as resoluções em vigor do órgão competente
(ANVISA), referente a alimentos embalados e /ou processados, o
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega da unidade requisitante.
68 - 0000083 - Polpa de fruta sabor goiaba - Embalagem de
100g
69 - 0003680 - PÃO PARA CACHORRO QUENTE pacote com
10 pães.
70 - 0000934 - PEITO DE FRANGO S/ TEMPERO - Apresentarse congelado, com adição de água de no máximo 6%, embalado
em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado
em caixas lacradas. Apresentar selo do serviço de inspeção
federal do Ministério da Agricultura(SIF) ou estadual (SEIPOA0.
71 - 0000950 - PIMENTA DO REINO - PACOTE COM 20G
72 - 0000081 - Polpa de fruta sabor acerola - Embalagem com
100g

QUILO

400

2,80

1.120,00

KG

400

2,70

1.080,00

Unidade

300

2,29

687,00

QUILO
Unid

400
400

1,80
5,70

720,00
2.280,00

BDJ

500

13,50

6.750,00

UND

400

2,99

1.196,00

Unid

600

1,00

600,00

PCT

6.000

3,49

20.940,00

QUILO

1.400

9,90

13.860,00

PCT

200

3,00

600,00

PCT

300

1,00

300,00
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73 - 0000082 - Polpa de fruta sabor cajá - Embalagem de 100g Unid
74 - 0000637 - POLPA 400g MARACUJA
PCT
75 - 0000051 - Proteina texturizada de soja escura - Apresentada
em grãos com aspecto cor, cheiro e sabor próprios,
acondicionada em saco plástico transparente, isento de
suijidades. EMBALAGEM DE 400g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade,
PCT
quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções
em vigor do orgão competente (ANVISA), referentes a alimentos
embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
76 - 0004066 - POLPA DE TOMATE EMBALAGEM COM 520G Unid
77 - 0000640 - PRESUNTO COZIDO S/ CAPA DE GORDURA KG
78 - 0000080 - PIMENTÃO VERDE DE ÓTIMA QUALIDADE.
KG
79 - 0000639 - QUEIJO MUSSARELA
KG
80 - 0003699 - QUEIJO MANTEIGA
KG
81 - 0004068 - QUEIJO RALADO PACOTE COM 100G.
PCT
82 - 0000935 - REFRIGERANTE 2 LITROS - Especificação :
REFRIGENRANTE NOS SABORES COLA, GUARANÁ, UVA,
LARANJA, E LIMÃO COMPONTENES: ÁGUA GASIFICADA,
AÇUCAR, NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM GARRAFA
PET DE 2 LITROS, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM
Unid
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÕES DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO
FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE FARDO COM 6
REFRIGERANTES DE 2 LITROS. REFRIGERANTE 2 LITROS
DIVERSOS SABORES.
83 - 0003674 - SALSICHA DE FRANGO DE ÓTIMA QUALIDADE KG
84 - 0000052 - SAL REFINADO - Sal iodado, constituido de
cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e
umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico,
resistente.EMBALAGEM DE 1 Kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade,
KG
quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções
em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos
embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 ( seis ) meses apartir da data de entrega
na unidade requisitante.
85 - 0000053 - TEMPERO COMPLETO - Concentrado de
Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal,
EMBALAGEM PLÁSTICA/ GARRAFA PET, COM 500ml. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
PCT
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de
acordo com as resoluções em vigor do órgão competente

300
300

1,30
5,00

390,00
1.500,00

500

3,00

1.500,00

400
300
200
800
800
500

2,90
21,90
4,50
25,00
28,00
3,19

1.160,00
6.570,00
900,00
20.000,00
22.400,00
1.595,00

3.000

3,50

10.500,00

500

7,30

3.650,00

200

1,00

200,00

200

1,59

318,00
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(ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados.
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 ( seis )
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
86 - 0004075 - TEMPERO SECO EM PÓ PARA CARNES E
PCT
AVES - EMB. 150G
87 - 0000085 - TOMATE - Tipo maçã, tamanho, médio, com
aproximadamente 80% de maturação, sem manchas, com
KG
coloração uniforme e brilho de acordo com a Resolução RDC nº
272, de 22 de setembro de 2005.
88 - 0000939 - VINAGRE 500ML - Especificação : SOLUÇÃO
DILUÍDA DE ÁCIDO ACÉTICO A 4%, LÍQUIDO AZEDO E
ADSTRINGENTE, FRASCO DE 500 ML, CONTENDO
ROTULAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
Unidade
ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE
VALIDADE

200

6,50

1.300,00

500

4,50

2.250,00

500

2,60

1.300,00
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ANEXO III
“MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR"
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO
DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO PRESENCIAL _____/2017, que a empresa ______________________
não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei
Federal no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos
documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e
idoneidade econômico-financeira.
Local e Data
(assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa)
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ANEXO IV
“MODELO PADRÃO – DECLARAÇÃO DE MENORES”
DECLARAÇÃO
Ref.: Licitação PREGÃO PRESENCIAL ____/2017
..........................................., inscrito no CNPJ no ......., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no.......e do CPF no ........, DECLARA, sob as penas da lei,
para fins do PREGÃO PRESENCIAL _____/2017, que não que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme o disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999.
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, em condição de aprendiz.
Local e Data.
................................................................
(representante legal)
Obs: Somente em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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ANEXO V
“MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO”
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PREGÃO PRESENCIAL ____/2017
AO,
MUNICÍPIO DE BAIA FORMOSA
A empresa _____________, com sede em __________ - _____, na Rua/Av ________ , no _______, Bairro ___________,
inscrita no CNPJ sob o no _________ , pela presente CREDENCIA o Sr. _______ , portador do documento de Identidade no
__________ e CPF no ____________, para representá-la na Licitação supra mencionada, promovida pelo MUNICÍPIO DE
BAIA FORMOSA, outorgando-lhe poderes para concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar Atas e outros
documentos, acompanhar todo o processo Licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas da Comissão de
Licitações, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato.
Local e Data
Diretor ou Representante (s) Legal da Empresa
Qualificação
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ANEXO VI
“MODELO DE PROPOSTA”
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Ao,
Pregoeiro do Município de BAIA FORMOSA/RN
Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de cestas básicas para serem doadas às famílias em situação de
vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, declarando que estamos de acordo com as
condições do PREGÃO PRESENCIAL ___/2017, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais
nos 3.555/2002 e 5.504/2005.
VL.
VL.
ITEM
DESCRIÇÃO
MARCA UNIDADE QTD
UNIT
TOTAL

1. O prazo de entrega do produto será até 05 (cinco) dias após o recebimento da requisição de mercadorias.
2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.
3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme Certidão de
enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa.
Data e local.
Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Rua Adauto Dornelas Câmara, 165, Centro, Baía Formosa/RN CEP: 59194000 CNPJ: 08.161.341/0001-50

Proc.Adm. nº 664/2017
Fls. Nº _____________

ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos ___( ) dias do mês de ______ de 2017, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Baia Formosa/RN,
situada na Praça Augusto Severo, 242, Centro, nesta cidade, o Senhor Prefeito Municipal do Município de Baia Formosa,
________________ e a Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, __________________, nos termos do art.
15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2017 por deliberação do Pregoeiro Oficial e equipe de
apoio, e por ele homologada conforme Processo nº XX/2017, RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes
nos anexos desta ata, do beneficiário__________________________, localizado na rua_____________, n°____ no bairro
______________, na cidade de ______________, Estado de ____________, cujo CNPJ é____________, neste ato
representado por______________, conforme especificado:
01 - DO OBJETO:
Registro de Preços “visando à aquisição gêneros alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social-SEMAS/Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, destinados a subsidiar, através do oferecimento de
lanches e merendas, as atividades desenvolvidas com crianças, adolescentes, idosos, grupo de mulheres, grupo de gestantes,
bem como, grupos em situação de vulnerabilidade inseridos e assistidos nos programas da Assistência Social, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, CRAS e CREAS, todos em execução no município de Baia Formosa/RN,
descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório.
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, com início da vigência em _____ e término em
_____.
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS não será obrigado a adquirir os
materiais referidos nesta ata.
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas
pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o
contraditório e a ampla defesa.
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da
Administração direta e indireta do Município.
04 - DO PREÇO
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos,
de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº XX/2017.
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº XX/2017, que integra o presente instrumento de compromisso.
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº XXX/2017
pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
IV - A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as
especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.
V - De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
VI - Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 02 (dois) dias úteis
da comunicação pelo Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS. Após este prazo, o Órgão reserva-se o direito de enviar o
objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.
VII - O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 02 (dois) dias úteis, após a solicitação pelo Setor
Requisitante.
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VIII - Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu
prazo de validade.
IX - O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a
obrigação assumida.
05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do material será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem
de Fornecimento.
II - Local de entrega: os materiais solicitados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de assistência Social-SEMAS,
situada na ________________. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.
06 - DO PAGAMENTO
I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, Banco do Brasil,
observada a ordem cronológica, em 30 (trinta) dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante
apresentação da Nota Fiscal.
II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor
devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento)
ao ano.
07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.
II - Se a qualidade dos materiais entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a
presente Ata, a remessa do material apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de dois dias,
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando,
oficio ou email, devendo dela constar: a data, o valor unitário do material, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
carimbo e a assinatura do responsável.
IV - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso.
V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Serviço enviada pela unidade requisitante, deverá colocar,
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu
ao recebimento.
VI - A cópia da ordem de serviços referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser
anexada ao processo de administração da ata.
VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas
quantidades estimadas, desde que devidamente contratadas.
08 - DAS PENALIDADES
I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro
dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei
Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.
II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, dentro do prazo de cinco dias,
contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do documento de
empenhamento de recursos.
III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá aplicar, às
detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese
de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.
IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da ata, podendo,
entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.
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09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento
de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas
indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº. XXX/2015, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados
os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de
normas federais aplicáveis à espécie.
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”,
da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II,“a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.
11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
Pela Administração, quando:
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua
justificativa;
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for
decidido pela Administração;
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de
Registro de Preços;*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da publicação.
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta
Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
A - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30
(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do
pedido.
12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO
I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Gestor requisitante.
13- DOS PREÇOS REGISTRADOS
13.1. Os preços das 3 (três) primeiras classificadas e as especificações registradas na presente Ata encontram-se indicados
no(s) quadro(s) abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:
ITEM
CLASSIFICADA
EMPRESA
VALOR UNITÁRIO (R$)
VALOR TOTAL (R$)
14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº. XX/2017 e as propostas das empresas classificadas no certame
supranumerado.
14.2. - Fica eleito o foro desta Comarca de Baia Formosa/RN para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da
presente Ata.
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14.3. - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
Baia Formosa/RN, ____ de ___________________ de ____
Prefeitura Municipal de Canguareta (RN) ___________________________________________________

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS ____________________________________
Contratada
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PREGÃO PRESENCIAL N° _____/2017
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO
_________________________ (razão social da empresa), CNPJ n° ___________________ com sede na
__________________ (n° de inscrição) _______________________________
(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do
artigo 4° da lei n° 10520, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no subitem 9.1.1 do mesmo
Edital, e para os fins do Pregão Presencial n° _____/2017, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos no Edital do Pregão em epígrafe.
_________________, ____________ de ___________________ de 2017.
__________________________________________________________________
(assinatura do responsável pela empresa)
Nome ou carimbo: _________________________________________________
Cargo ou carimbo: _________________________________________________

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos envelopes
(Proposta de Preço e Habilitação) Exigidos nesta licitação.

32

