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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ 2020 

 

 

PROCESSO Nº 02180005/2020.TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM; 

DATA: 18/03/2020 

HORÁRIO: -13:00 h 

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Ulisses Luna,17, CEP-

57490-000, Centro – Água Branca – AL. 

 

A Prefeita do Município de Água Branca, mediante o Pregoeiro designado pela  

Portaria nº 062/2019 de 31 de maio de 2019, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, situada na Rua Coronel Ulisses Luna, 17, CEP-57490-000, 

Centro – Agua Branca – AL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O 

procedimento licitatório que dele resultar obedecerá a Lei Complementar 123/2006 e suas 

alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, nos termos da lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiaria da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

1.DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a aquisição de Gêneros Alimentícios 

destinados a distribuição gratuita a famílias carentes e cadastradas no Programa 

Bolsa Família do município de Água Branca/AL., de acordo com as descrições 

detalhadas em anexo, contendo as especificações e a quantidade dos produtos, deste 

Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes 

quando da elaboração de suas propostas. 

 

2. DOS ANEXOS 

2.1 São partes integrantes deste Edital: 

ANEXO I – Termo de Referencia. 

ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento do edital, nos termos do art. 4º, inciso 

VII, da Lei nº 10.520 de 17/07/2002; 

ANEXO III – Modelo Declaração relativa ao trabalho de menores, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99); 

ANEXO IV – Modelo de proposta; 

ANEXO V – Modelo de Credenciamento; 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de fato impeditivo; 

ANEXO VII – Minuta de Contrato 

ANEXO VIII - Termo de Declaração de MPE 
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderão participar deste procedimento Licitatório as licitantes: 

3.1.1 Poderão participar do presente Pregão na condição de proponente, empresas individuais, 

sociedades comerciais e civis, regulamente estabelecidas neste país, e que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seu(s) Anexo(s); 

3.1.2 detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 

3.1.3 atendam aos requisitos de habilitação exigidos neste edital (apresentar declaração conforme 

ANEXO II, fora dos envelopes). 

3.1.4 Apresentem certidão de enquadramento, expedida pela junta Comercial.Esta pode ser 

substituída pela consulta de optante no site do Simples Nacional. 

3.2 Não poderão concorrer neste Pregão: 

3.2.1 empresas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Administração 

Pública 

3.1.2 empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 – 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 aplicada a espécie e o conteúdo 

deste Edital; 

4.2 – Cada licitante deverá apresentar Declaração de Habilitação conforme em Anexo deste edital, 

através de seu representante credenciado, sob pena de ficar automaticamente descredenciado se 

assim não o entregar nesta fase; 

4.3 – Antes do início da sessão, os representantes das empresas 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 

Decreto nº 3.555/2002; 

4.4 – Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

por sua representada; 

4.5 – Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

4.5.1 – Documento oficial de identidade juntamente com sua respectiva fotocópia autenticada; 

4.5.2 - Atos constitutivos, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na forma 

da Lei, nos quais deverão ser contemplados, dentre os objetivos sociais, a prestação de atividade 

pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

4.5.3 – Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno 

Porte (EPP), de acordo com a legislação vigente. A não apresentação deste, neste momento, 

impedirá a empresa de utilizar tal prerogativa. 

4.5.4 – Declaração de Habilitação mencionada no preambulo deste edital, devidamente assinada. 

4.5.5 – Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e 

lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 

licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, 

em decorrência de tal investidura. Sugestão de modelo à seguir: 
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PROCURAÇÃO 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............, portador(a) da Cédula de Identidade nº .............. 

e CPF sob nº ..................., a participar da licitação na modalidade Pregão nº 03/2020 da , na qualidade 

de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

................., bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

Local e data 

Diretor ou Representante Legal 

 

4.6 – Caso a procuração seja particular, deverá estar acompanhada dos documentos 

comprobatórios dos poderes do outorgante, devidamente reconhecida e autenticada em cartório 

de notas; 

4.7 – Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não 

contenha autorização expressa para este fim, ficando vedada a procuração publica para 

este ato; 

4.8 – A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento não impedirá o proponente de entregar os envelopes de proposta e de 

habilitação, mas o impedirá de manifestar-se no certame; 

4.9 – O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em 

todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar, legitimamente, em umas 

eventuais negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para 

contatos externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, 

todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro; 

4.10 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

4.11 – Todos os licitantes deverão apresentar a documentação relativa ao credenciamento 

e exigidas nesta fase, em envelope separado ou fora dos envelopes de Proposta e 

habilitação. 

4.12 – A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da 

licitação e não será devolvida ao proponente. 

4.13 – Os licitantes poderão participar de todos os lotes ou apenas do lote correspondente 

ao objeto social da empresa, se assim o tal objeto não ser compatível totalmente, com o 

de acordo desta licitação, ficará impossibilitada de executar legalmente o contrato a ser 

firmado, caso seja ganhadora, portanto automaticamente desclassificada. 

4.14 – Todas as documentações solicitadas deverão ser apresentadas em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas, ou cópia simples 

acompanhada do documento original. 

 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1 A Proposta de Preços e os documentos de Habilitação deverão ser apresentados no 

local, dia e hora, determinados, em 02 (dois) envelopes, devidamente fechados e 

rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos: 

 

a) Envelope A: Proposta de Preços 
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b) Envelope B: Documento de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação 

exigidos no item 8 deste Edital. 

 

ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 

EDITAL DO PREGÃO Nº 03/2020 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

 

5.2 Os interessados deverão, após o credenciamento, apresentar declaração dando ciência 

de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no inciso VII 

do artigo 4º da Lei 10.520/2002. A mesma deverá ser entregue em separado dos envelopes 

de “Proposta” e “Documentação”, modelo Anexo II; 

 

5.3 Na Proposta de Preços, deverá: 

 

5.3.1 Constar 01(uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza 

sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 

rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente (Anexo IV). 

 

5.3.2 Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, 

estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para 

fins de assinatura do contrato; 

 

5.3.3 Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca, e prazo de entrega do 

material não superior a 05 dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato ou 

instrumento equivalente; 

 

5.3.4 Conter prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias corridos, a 

contar da data de sua apresentação. 

 

5.3.5 Prazo de pagamento em até 30(trinta) dias úteis a partir da entrega do objeto 

mediante apresentação das notas fiscais e recibos respectivos. 

 

5.3.6 Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seus anexos, 

em moeda corrente nacional (R$), expressos em algarismos e por extenso. Em caso de 
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divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado este 

último; 

 

5.3.7 No preço unitário e global dos itens da proposta em caso de divergência, entre os 

valores unitários e totais serão considerados os primeiros e, entre os expressos em 

algarismos e por extenso será considerado este último; 

5.3.8 Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos 

e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 

5.3.9 Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

5.3.10 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os a serem 

fornecidos a Prefeitura Municipal de Água Branca sem ônus adicionais; 

 

5.3.11 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

 

5.3.12 O órgão fixa como preço máximo unitário, para aquisição do presente objeto, o 

termo de referencia especificado no ANEXO I deste edital. 

 

5.3.13 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por 

parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

6.1 A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de 

Preço de interesse do licitante e os documentos que a instruírem será pública, dirigida por 

um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 1.424/2003 

e, subsidiariamente, com as normas da Lei 8.666/93 e suas modificações e em 

conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinado; 

 

6.2 No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão 

comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 

verbais, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Anexo I do Decreto nº .424/2003, e para a 

prática dos demais atos do certame, conforme item 3 deste Edital. 

 

6.3 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

6.4 Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua 

conferência e posterior rubrica. 
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7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 As propostas serão julgadas e a adjudicação será feita à proposta que apresentar o 

MENOR PREÇO por item e estiver de acordo com as normas deste edital. 

 

7.2 A proposta de preço para os itens deverá ser apresentada de acordo com modelo 

próprio (Anexo IV) redigido em língua portuguesa, digitada sem rasuras ou entrelinhas, 

em uma via, assinada a última folha e rubricadas as demais; 

7.3 Será proclamada pelo Pregoeiro a proposta de menor preço para o item definido neste 

Edital e seus Anexos, bem como as propostas com preços até 10% superiores àquelas, ou 

as propostas das 03 (três) melhores ofertas, conforme disposto nos incisos VI e VII, do 

artigo nº 11, do Anexo I do Decreto nº 1.424/2003; 

 

7.4 Aos proponentes proclamados conforme o item 7.3, será dada oportunidade para nova 

disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes de 

cada item. 

 

7.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 10 deste Edital; 

7.6 Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas das ofertas 

exclusivamente pelo critério de menor preço por item; 

7.7 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela 

primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 

motivadamente a respeito; 

 

7.8 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 

pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito 

de atualizar seus dados no ato ou conforme documentação apresentada na própria sessão, 

quando for o caso; 

7.9 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus anexos, pelo Pregoeiro; 

 

7.10 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, 

o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação até a apuração 

de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor e a ele adjudicado os serviços, definidos no objeto deste Edital e seus 

Anexos; 

7.11 Identificada a proposta de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o proponente, para que seja obtido preço menor, qual seja, a aproximação do menor 

valor ofertado, ao valor estimado pela Administração Pública; 

7.12 Após a apuração da melhor proposta válida, já obedecidas as normas estabelecidas 

no item 10.3.10.1, serão asseguradas às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 

locais, ou seja, sediado no Município de Água Branca/AL, o direito de preferência à 

contratação, observadas as seguintes regras: 
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7.13 O pregoeiro verificará se há alguma proposta de Microempresa ou a Empresa de 

Pequeno Porte sediadas no Município  cujo valor seja superior até 10% (dez por cento) 

em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, e aceitará o valor ofertado 

como vencedor, mesmo estando acima do menor preço ofertado, aplicando tratamento 

diferenciado aos fornecedores locais, conforme estabelece o Art. 48, § 3 da Lei 

Complementar 147/2014, no intuito de cada vez mais impulsionar o desenvolvimento 

comércio local. 

 7.14 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária 

regularização.  

7.15 A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência 

do direito à contratação. 

7.16 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes 

presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes 

facultado este direito; 

7.17 Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 

neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada; 

7.18 Não serão consideradas qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 

Edital e seus Anexos. 

 

8. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO 

 

8.1 A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus quadros de pessoal 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), ANEXO 

III. 

8.2 Proponentes deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que 

possa impedir a sua habilitação neste certame, conforme modelo Anexo VI: 

8.2.1 Os demais documentos necessários à habilitação (item 8) poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, 

ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que 

acompanhadas dos respectivos originais para conferência pelo Pregoeiro. 

 

8.3 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 

a) Atos constitutivos, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado 

na forma da Lei, nos quais deverão ser contemplados, dentre os objetivos sociais, 

a prestação de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação;  

b) No caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão 

ser apresentados de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da 

sede ou domicílio da licitante; 

d) No caso de sociedade civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores;  
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e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) CNPJ – compatível com o objeto licitado. 

 

8.4 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL consistirá em: 

 

8.4.1 Certidão Conjunta de regularidade perante a Fazenda Nacional (Receita Federal do 

Brasil) e a Dívida Ativa da União (Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional); 

 

8.4.2 Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

 

8.4.3 Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 

 

8.3.4 Certidão de Débitos com a Fazenda Municipal; 

 

8.4.4 Alvará de Funcionamento, em vigor, expedido pelo órgão responsável onde a 

empresa trabalha; 
 

8.4.5 Licença de Funcionamento, expedito pelo órgão competente 

 
8.4.6 Prova de Regularidade relativa a justiça do Trabalho CNDT (Certidão Negativa 

Débitos Trabalhistas).  

 

8.4.7 Cartão do CNPJ. 

8.4.8   Em se tratando de ME ou EPP, e havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, a licitante será declarada vencedora do certame, nos termos do §1º, 

do art. 43, da lei Complementar nº 123/2006. 

8.4.9 Nessa hipótese, o Pregoeiro dará ciência às demais licitantes dessa decisão e 

intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento da declaração citada neste item, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração Pública, promover a devida regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
8.2.4 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

 

 

a) Declaração de Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da C.F., conforme 

Anexo do Dec. 4358/02 – Art.27, Inciso V, da Lei 8.666/93. 

b) A empresa licitante deverá apresentar Alvará Sanitário (ou licença Sanitária), expedido pela 

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº 6.360/70, 

Decreto Federal nº 79.094/77 e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98. 

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 

expressamente consignem a aptidão da licitante para desempenho satisfatório de atividade 
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pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 

licitação. 

 

8.2.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

consistirá em: 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor ou distribuidores 

(caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, a menos de 30 (trinta) dias da data de 

recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 

8.5 Disposições Gerais da Habilitação 

 

8.5.1 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar 

também o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.5.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

8.5.3 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 

contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o 

proponente inabilitado; 

 

8.5.4 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente. 

8.5.5      As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

9.1 Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório deste Pregão, através de petições protocoladas, encaminhadas ao Pregoeiro, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Ulisses Luna, 17, Centro, 

CEP- 57490-000, Água Branca – AL. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no 

prazo de vinte e quatro (24) horas. 

9.1.1 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data  

para a realização do certame. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e  

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde 

logo intimados para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão 

a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 
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10.2 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

10.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro terão efeito 

suspensivo (Art. 11 incisos XIX Anexo do Decreto 1.424 de 22.08.2003). 

 

10.4  O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.5 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida 

a termo em ata. 

 

10.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados  

na sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Ulisses Luna, 17, Centro, 

cep:  57490-000, Água Branca – AL, nos dias úteis, no horário de 08h00min as 12h00min 

horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax ou após terem 

vencidos os respectivos prazos legais. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

11.1. Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação 

à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 

Competente. 

 

11.2 Para se promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 

regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas, o incentivo à inovação 

tecnológica e o tratamento diferenciado e simplificado para as MPE, a Autoridade 

Competente poderá, justificadamente, dar prioridade de contratação às MPE que sejam 

sediadas local ou regionalmente, e que possuam propostas até 10% (dez por cento) 

superiores em relação ao melhor preço válido. 

 

11.3. Entende-se como empresa sediada no local, aquela que possua registro na cidade de 

Agua Branca, no Estado do Alagoas. 

 

11.4Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que possua registro em uma 

das cidades relacionadas no Anexo IX deste edital. 

 

11.5. Para fins de aplicação da prioridade de contratação prevista no artigo 48, §3º da Lei 

Complementar 123/2006 a MPE sediada local ou regionalmente fará jus aos mesmos 

benefícios, sendo, portanto, denominada genericamente de MPE Regional. 

 

11.6. A condição de MPE Regional será verificada no momento do credenciamento, por 

meio da análise do endereço constante do Ato Constitutivo (Contrato Social ou documento 

equivalente) da empresa.  

11.7. Para fins da aplicação do artigo 48, § 3º da Lei Complementar 123/2006, entende-se 

como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um 

licitante habilitado.  
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11.8. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto ao licitante 

vencedor e homologará a licitação, sendo o adjudicatário convocado para assinar o 

contrato, no prazo e forma previstos neste Edital. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e de 

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 

até cinco anos, enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a  

penalidade. 

 

12.2 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura 

do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, nos termos estabelecidos no art. 11, inciso 

XXIV do Decreto nº 1.424, de 22/08/2003. 

 

12.3 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, será 

aplicada a regra do inciso XXIV do artigo 11, do Decreto nº 1.424 de 22/08/2003. 

Sujeitando-se o licitante desistente às penalidades previstas, sem prejuízo da aplicação de 

outras cabíveis; 

 

12.4 O descumprimento dos prazos fixados ou das especificações exigidas, ensejará a 

aplicação ao inadimplente de multa, garantida defesa prévia, no valor de 0,5% (meio) por 

cento por dia corrido, calculada sobre o valor do produto não entregue fora do prazo, ou 

ainda em desacordo com as especificações, até o limite de 15% (quinze) por cento; 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação correrão à conta da  
                     

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 2.0600.0660 

Funcional Programática: 08.122.0001.6010 - Manutenção das atividades da Secretaria 

Municipal de Assistência Social 

Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00.00.0010– Material de Distribuição Gratuita. 

14. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

14.1 Os quantitativos descritos no anexo I deste edital serão solicitados conforme 

necessidades da contratante, mediante autorização do Responsável designado pela 

Prefeita. 

 

14.2 O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações 

técnicas, prazos e condições apontadas no termo de referência anexa no edital. 
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14.3 Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo devera ser recolhido pela 

contratada no prazo de 72 (setenta e duas) horas da comunicação pelo órgão. Após esse 

prazo, o órgão reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado á contratada, com frete a 

pagar, procedendo-se o cancelamento da ordem de compra e rescisão unilateral do 

contrato. 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

15.1 O pagamento à licitante vencedora será efetuada em até 30 dias a partir da entrada 

da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito; 

 

15.2 Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor 

de multa eventualmente aplicada; 

 

15.3 Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove 

liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que adjudicatória tome 

as medidas saneadoras necessárias; 

 

15.4 O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta –  

corrente da licitante vencedora, através de ordem bancária contra ao Banco do Brasil S/A, 

ou em qualquer entidade bancária indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar 

explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser efetuado o crédito. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 O edital estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Água Branca, no preâmbulo deste edital; 

16.2 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 

parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição; 

16.3 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 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública; 

 

16.4 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Água Branca o direito de no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 

licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente; 

 

16.5 Após a homologação da licitação o licitante vencedor será convocado por escrito 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, retirar e devolver o instrumento contratual, na 

forma da minuta apresentada no Anexo VII, adaptado à proposta vencedora; 

16.6 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário 

Oficial, conforme dispõe a legislação vigente, no prazo de vinte dias, contados a partir da 

assinatura do Contrato; 
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16.7 Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Prefeitura Municipal de Água Branca não será em nenhum caso, responsável 

por esses custos, independente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

 

16.8 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

16.9 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo  

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

 

16.10 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

16.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 

 

16.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Prefeitura Municipal de Agua Branca;  

16.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e 

as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

 

16.14 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato; 

 

16.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação; 

 

16.16 Os casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei  

nº 10.520/2002 e do Decreto nº 1.424/2003. 

 

16.17 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o de Água Branca – 

Al, com exclusão de qualquer outro. 

 

 

Água Branca, AL 06 de março de 2020. 

 

 

 

Rui Lima Barboza 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

Especificações e Quantitativos dos Objetos  

 

1. INTRODUÇÃO  
1.1. O presente Termo de Referência tem por escopo descrever os itens, especificações 

técnicas, quantitativos e demais condições gerais de atendimento, a fim de permitir a 

aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a distribuição gratuita a famílias 

carentes e cadastradas no Programa Bolsa Família do município de Água 

Branca/AL, pela modalidade de licitação PREGÃO em sua forma presencial, de acordo 

com as normas: Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 

Lei Complementar 123/2006 e demais normas aplicáveis à matéria.  

 

2. FINALIDADE    

2.1. Dar subsídios para permitir a aquisição de Gêneros Alimentícios que viabilizará a 

contratação de pessoa jurídica para fornecimento dos bens pleiteados, através de Pregão, para 

atender as famílias carentes do município de Água Branca - AL.  

 

3. JUSTIFICATIVA  

3.1. A aquisição de Gêneros Alimentícios, descritos no presente termo são imprescindíveis 

para oferecer assistência às famílias carentes do município onde os alimentos serão 

distribuídos gratuitamente na Semana Santa.  

 

4. DO OBJETO  

4.1. Esta licitação tem por objeto formalização do Pregão presencial para aquisição de 

Gêneros Alimentícios peixes destinados a distribuição gratuita a famílias carentes e 

cadastradas no Programa Bolsa Família do município de Água Branca/AL, nas 

quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

LOTE UNICO 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Unit. 

Valor total 

01 ARROZ TIPO 1 – Arroz parbolizado- arroz 

parbolizado, tipo 1, classe longo fino, primeira 

qualidade polidos e classificados conforme 

legislação vigente no Ministério Agricultura. Saco 

plástico transparente contendo 30 sacos de 1 Kg. A 

natureza, a data de fabricação e validade devem 

constar na embalagem.  

Kg 3000   

02 MACARRÃO ESPAGUETE –  Macarrão, Tipo 

Comum, Formato Espaguete. 500g. 

 

PCT 

 

3000 
  

03 Massa para Cuzcuz- farinha de milho flocada flocão 

de milho pré-cozido, sem adição de sal. Saco 
kg 6000   
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plástico de polietileno atóxico contendo 1000g do 

produto. kg 

04 Óleo de soja- embalagem plástica de 01 litro Litro 3000   

05 Biscoito salgado- apresentação quadrado, 

classificação salgado, tipo cream cracker. 

Pacote 

de 400g 
3000   

                                                                              TOTAL                                                           

 

5. DO VALOR DE REFERÊNCIA  
5.1. Os valores estimados para aquisição dos objetos deste certame, perfaz no corpo deste 

processo.  

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
6.1. O Município obriga-se a:  

a) efetuar o pagamento à vencedora do pregão, de acordo com o prazo estabelecido neste 

PREGÃO;  

b) comunicar formal e imediatamente à vencedora do pregão qualquer anormalidade no 

fornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências 

estabelecidas no edital de Pregão Presencial e seus anexos;  

c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as 

Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;  

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no pregão, no instrumento 

convocatório e seus anexos;  

e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Município, por 

meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;  

f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;  

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela vencedora do pregão;  

h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.  

 

6.1.1. A fiscalização exercida pelo Município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

vencedora do pregão pela completa e perfeita execução do fornecimento.  

 

6.2. A vencedora do pregão obriga-se a:  

a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os Gêneros 

Alimentícios ofertados na licitação;  

b) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;  

c) entregar os Gêneros Alimentícios em conformidade com o que foi licitado;  

d) entregar os Gêneros Alimentícios no endereço e prazo indicados no edital;  

e) Entregar os Gêneros Alimentícios dentro do prazo estabelecido pelo Município, contado 

desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local 

indicado;  

f) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo 

representante do contratado;  

g) entregar os Gêneros Alimentícios durante o horário de funcionamento do município, salvo 

por motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por 

servidor designado;  

h) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do Pregão presencial sem a 

expressa concordância do contratante;  
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i) responder por eventuais danos causados ao Município ou a terceiros durante a vigência 

deste Pregão por seus agentes ou prepostos;  

j) manter durante a vigência do Pregão presencial as condições de habilitação exigidas no 

edital.  

 

7. DO PREÇO  
7.1. O preço ofertado pela licitante e aceito pelo Pregoeiro será registrado Pregão presencial.  

 

8. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO  
8.1. Os fornecimentos dos itens licitados serão solicitados mediante o envio da respectiva 

Ordem de Fornecimento.  

8.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição do produto, 

valor, assinatura do requisitante e data de expedição.  

8.3. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada via fax à vencedora do pregão ou por 

qualquer outro meio hábil.  

8.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Fornecimento por mês.  

8.5. Os itens solicitados através da Ordem de Fornecimento deverão ser entregues 

acompanhados da nota fiscal, dela constando os valores unitários e totais, descrição do 

produto e a quantidade dos respectivos itens.  

8.6. A vencedora do pregão ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através 

das Ordens de Fornecimentos emitidas durante a vigência do pregão, mesmo se a entrega 

delas decorrente for prevista para data posterior ao seu vencimento.  

8.7. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 

8.666/93. 
 

8.8. Os Gêneros Alimentícios, objeto desta licitação, deverão ser entregues ao município, de 

forma parcelada ou Total, em conformidade com a Ordem de Fornecimento, de acordo com 

a necessidade das famílias carentes do município.  

 

8.9. Os Gêneros Alimentícios deverão apresentar qualidade, marca e especificações 

idênticas às mencionadas na proposta comercial da vencedora do pregão. 

  

8.10. O prazo de entrega do objeto será de 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento da 

Ordem de Fornecimento. 

  

8.10.1. Se a vencedora do pregão recusar-se injustificadamente a entregar os Gêneros 

Alimentícios no prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de 

classificação, sujeitando-se à desistente as penalidades previstas neste pregão, sem prejuízo 

da aplicação de outras sanções cabíveis. 

  

8.11. Os Gêneros Alimentícios serão entregues de conforme acordo e no endereço fornecido 

pelo Município. 

  

8.12. Os Gêneros Alimentícios, no ato da entrega, deverão estar acompanhados da Nota 

fiscal descritiva, constando número da Ordem de Fornecimento, dados da conta bancária para 

depósito do pagamento, quando for o caso, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 

 8.13. O ato de recebimento dos materiais licitados, não importa em sua aceitação. A critério 

do Munícipio será submetido a sua verificação, cabendo a vencedora do pregão, a troca dentro 
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de 24 (vinte e quatro) horas, do(s) objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), por não se 

enquadrar(em) nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou danos em 

geral, identificado no ato do recebimento ou no período de verificação.  

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
9.1. O pagamento à vencedora do pregão será efetuado em até 30 (dias) a partir da entrada da 

Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 

9.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a vencedora do pregão encontra-

se em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal.  

9.3. Nenhum pagamento será feito sem que a vencedora do pregão tenha recolhido o valor de 

multa eventualmente aplicada.  

9.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma 

ficará pendente e o pagamento sustado, até que a vencedora do pregão tome as medidas 

saneadoras necessárias.  

9.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da 

vencedora do pregão, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o 

nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado 

o crédito. 

 

10. DAS PENALIDADES  
10.1. A Adjudicatária que ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na execução deste Pregão, 

não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

10.2. Pela infração das condições estabelecidas no pregão presencial, o Município poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à Adjudicatária as seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula 

ou condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;  

10.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa.  

11. DO CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL 
11.1. O Município se reserva o direito de cancelar o Pregão Presencial independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à Adjudicatária caiba o direito de indenização 

de qualquer espécie, no caso de falência, concordata ou dissolução da Adjudicatária, 

transferir, no todo ou em parte, o pregão, atraso na entrega do objeto superior a 30 (trinta) 

dias contados a partir da Ordem de Fornecimento sem que haja justificativa aceita.  

12. DA VIGÊNCIA DO PREGAO PRESENCIAL  
12.1. O pregão presencial vigerá por 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 

 

______________________________ 

Taiana Feitoza Lima 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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 MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020. 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES E 

CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA 

BRANCA/AL. 

 

 

ANEXO II 

‘ 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome de empresa_____________________________, CNPJ N°________________, 

sediada _________________(endereço completo), declara que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, nos termos do art. 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520,00, de 

17/07/2002, licitação modalidade pregão n° 03/2020, Prefeitura Municipal de Água 

Branca, ciente das penalidades cabíveis. 

 

Local e data 

 

 

 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES E 

CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA 

BRANCA/AL. 

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 

 

 

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________,  

por intermédio de seu representante legal o (a)  

Sr.(a)___________________________, portador (a) do Registro Geral nº  

__________________e CPF nº ____________________, DECLARA, para fins do  

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº  

9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de  

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega  

menor de 16 (dezesseis anos). 

 

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

aprendiz. 

 

 

Local e data 

 

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da  

empresa) 

 

 

 

Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá  

declarar essa condição. 
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 

 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES E 

CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA 

BRANCA/AL. 

 

 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CNPJ_________________________________________________________________, 

ENDEREÇO:___________________________________________________________,  

CEP____________________________________. 

TELEFONE:___________________________FAX:_____________________,  

E-Mail:__________________________________ 

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos e  

que compõem a solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços 

unitários e totais gerais, expressos em reais (R$). 

  

 
ITEM ESPECIFICAÇÕES 

MINIMAS 

MARCA/FABRIC. UNIDADE QTDE PREÇO UNIT. PREÇO 

TOTAL 

    

  VALOR TOTAL  

 

Declara-se expressamente que estão incluídas nesta proposta Comercial, as  

despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos  

previdenciários e quais querem outras despesas que incidam ou venham a  

incidir sobre o objeto da licitação. 

 

O Prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos,  

contados a partir da data da abertura deste certame. 

 

Local e data 

 

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da  

empresa) 
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 

 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES E 

CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA 

BRANCA/AL. 

 

 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o (a) 

___________________________________________,  

portador (a) do Registro Geral nº________________________ e CPF sob nº  

_______________________, a participar da licitação na modalidade Pregão nº __/20__,  

da Prefeitura Municipal de Água Branca, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,  

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da  

empresa________________________________________________________________

______, bem como formular propostas, lances verbais e  

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

Local e data 

 

 

Diretor ou representante legal 
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MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES E 

CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA 

BRANCA/AL. 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

NOME DA 

EMPRESA___________________________________________________CNPJ nº  

___________________sediada (endereço 

completo)________________________________, declara sob  

as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para  

sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade Pregão nº  

__/20__, realizado pela Prefeitura Municipal de Agua Branca, ciente da  

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e Data 

 

 

a_____________________________________________________________________

_______Nome e Número da Identidade do declarante    

_______________________________________, 

de__________de________________________________20__ 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Empresa 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

                                                                          

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 

CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA  

E A EMPRESA 

..................................................... 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- AL, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. ........................, com sede à Rua ........................., 

nesta Cidade, representada neste ato por sua autoridade maior o Sr.(a) ......................, 

inscrito no CPF/MF sob o nº ........................, doravante denominado de 

CONTRATANTE e de outro lado à empresa ..............................., neste ato representada 

.........................................., doravante denominada CONTRATADA, com base nos 

termos do Processo Administrativo nº ......./20__, tem entre si justo e acordado o presente 

Contrato, observadas as cláusulas e condições a seguir: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de ......................, pelo 

período de .... (......) meses, em conformidade com as especificações constantes no Anexo 

I do Edital de Pregão Presencial nº ..../2020 e seus Anexos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo 

Administrativo nº ....../2020, com todas as instruções e documentos, e, em especial, o 

Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e 

obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta 

de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento. 

                                                                                                

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

 2.1 – O ato de recebimento dos itens contratados, não importa em sua aceitação. A 

critério da CONTRATANTE, o material fornecido será submetido a verificação. Cabe ao 

fornecedor a reposição, dentro de 72 (setenta e duas) horas, do material que vier a ser 

recusado por não se enquadrar nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de 

fabricação ou dano geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação; 

 

2.2 – Por ocasião da entrega, a fatura ou documento fiscal, será obrigatoriamente emitido 

pela mesma razão social, inclusive o CNPJ do constante da documentação de regularidade 

fiscal apresentada na habilitação e no contrato. 
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2.3 – a entrega do objeto contratado será no Setor que solicitar o pedido. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

  

I - DA CONTRATADA  

 

a) Cumprir fielmente o presente contrato de modo que no prazo estabelecido os materiais 

sejam entregues em perfeitas condições; 

 

b) Observar no fornecimento dos materiais mencionadas na cláusula anterior as Leis, os 

Regulamentos, as Posturas e as melhores Normas Técnicas; 

 

c) Dar garantia total, por escrito, no que se refere a qualidade dos materiais fornecidos, 

a contar da data da aceitação definitiva pela contratante, quando for o caso;  

 

d) Responsabilizar-se:  

 

d.1) por quaisquer acidentes no transporte do material e, ainda, os fatos de que resultem 

a destruição ou danificação das mesmas, inclusive aqueles que na hipótese de atraso da 

CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou de força maior, estendendo-se essa 

responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do mencionado 

material e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; 

 

d.2) pela qualidade e quantidade dos materiais, cabendo-lhe inclusive e gratuitamente a 

reposição de qualquer material não aceito pela fiscalização; 

 

d.3) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas 

e quaisquer despesas referentes ao fornecimento, inclusive licença em repartições 

públicas, registros publicações e autenticações do Contrato ou Ordem de Fornecimento e 

dos documentos a ele relativos, se necessários. 

 

II - DA CONTRATANTE 

 

a) É obrigação de a CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para que a 

CONTRATADA possa fornecer o objeto deste contrato, dentro dos elevados padrões de 

eficiência, capacitação e responsabilidade. 

b) Fazer o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento do 

produto fornecido, mediante Notas Fiscais devidamente atestadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 

ADMINISTRAÇÃO 

 

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da administração previsto em Lei e 

incidente sobre este contrato, particularmente o de rescisão administrativa previsto nos 

Arts. 77 a 80 da Lei nº 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, bem como o estabelecido no 

art. 87 do mesmo diploma legal. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAÇÃO  

 

A Contratação em tela foi autorizada mediante a homologação confirmada do julgamento 

das propostas de eficácia à adjudicação da Licitação Modalidade Pregão nº ___/20__. 

Vinculada, mediante parecer exarado pela Procuradoria Municipal, no processo 

administrativo Licitatório. 

 

CLAÚSULA SEXTA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Fundamenta-se a presente contratação nos dispositivos das Leis nº. 8666/93 e 8883/94, 

aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 

de direito privado, e demais normas pertinentes, ficando as partes a elas sujeitas como 

sujeitas igualmente ficam as normas pactuadas neste contrato. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO  

              

Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Licitação Modalidade Pregão nº __/20xx, 

e respectivos anexos, do Processo. 

 

CLAÚSULA OITAVA – DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES 

 

Obriga-se a CONTRATADA a manter durante todo o período de vigência deste contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO 

 

O valor global desta contratação perfaz a importância de R$  ..................    ( 

..................................................................................................................  ). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RECURSOS FINANCEIROS 

 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação correrão à conta da 

seguinte Classificação Orçamentária: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 2.0600.0660 

Funcional Programática: 08.122.0001.6010 - Manutenção das atividades da Secretaria 

Municipal de Assistência Social 

Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00.00.0010– Material de Distribuição Gratuita. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

 

a) O sistema de pagamento dos objetos contratados será de imediato após a 

liberação/atesto da Nota Fiscal correspondente; 
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b) havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove, a 

mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que adjudicatória tome as medidas 

saneadoras necessárias; 

 

c) O pagamento fica condicionado à comprovação de que a contratada encontra-se 

adimplente com a Fazenda Pública Municipal; 

 

d) Nenhum pagamento será feito sem que a contratada tenha recolhido o valor de multa 

eventualmente aplicada; 

e) O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta – corrente da licitante 

vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do 

Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o 

crédito, ou ainda em cheque nominal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato vigorará pelo prazo de xx (xxxxxxx), a partir da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS 

A contratante independentemente das garantias, poderá sustar o pagamento de qualquer 

fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 

a) Fornecimento de material em desacordo com as especificações; 

b) Existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE e,  

c) Existência de débitos para com terceiros, relacionados com o fornecimento ora 

contratados que possam por em risco seu bom andamento ou causar prejuízos materiais 

ou morais a CONTRATANTE. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização do fornecimento dos materiais será exercida por prepostos credenciados 

pela CONTRATANTE tendo as seguintes atribuições: 

 

a) Conferir as notas de fornecimento e sua conformidade com as especificações, 

prazos e cronogramas integrantes deste contrato; 

 

b) Solução das consultas e solicitações formuladas pela CONTRATADA;  

 

c) Restrições a respeito do andamento dos fornecimentos ou da atuação da 

CONTRATADA e de seus empregados e prepostos; 

 

d) Determinações de providências para o cumprimento das especificações; 
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e) Outros fatos ou observações, cujo registro julgue necessário ou conveniente ao 

trabalho da Fiscalização. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DA ENTREGA, ACEITAÇÃO OU RECUSA 

DOS MATERIAIS. 

a) Todos os materiais deverão atender rigorosamente as especificações das respectivas 

propostas, e a entrega de material fora das especificações indicadas implicará na recusa 

por parte da CONTRATANTE a qual os colocará a disposição da CONTRATADA para 

substituição;  

b) O material, mesmo entregue e recebido, fica sujeito à reposição ou substituição pela 

C0NTRATADA, desde que comprovada a existência de defeito cuja verificação só se 

tenha tornado possível no decorrer de sua utilização; 

c) Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 

danificadas durante as operações de transporte, carga e descarga; assinalando-se nas 

embalagens a procedência, pedido de fornecimento de materiais e demais características 

que as identifiquem e as qualifiquem; 

d) Não serão aceitos os materiais cujo acondicionamento apresente sinais de violação; 

e) Os materiais deverão ser entregues dentro dos prazos estabelecidos nas propostas 

ou das prorrogações concedidas pela CONTRATANTE e será considerado como recusa 

formal da CONTRATADA a não entrega dos mesmos depois de decorridos 30 (trinta) 

dias do vencimento do prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 

assim reconhecido pela CONTRATADA; 

f) Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não 

reconhecidos pela CONTRATANTE como justificador, aplicar-se-á multa de 0,5% (meio 

por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do material não entregue no prazo, 

ou ainda em desacordo com as especificações, até o limite de 15% (quinze) por cento.  

Neste caso a CONTRATANTE se exime de qualquer responsabilidade financeira na 

efetivação dos transportes para os locais de destino; 

g) Os materiais serão recebidos no local de destino pela Nutricionista, cabendo-lhe 

lavrar o respectivo Termo de Recebimento (definitivo) quando a entrega for realizada 

dentro das condições contratuais estipuladas, com a apresentação de notas fiscais em duas 

vias. Se necessário, os materiais serão submetidos a Fiscalização por parte de Técnicos 

especializados para verificação de suas especificações; 

h) A reparação ou substituição dos materiais recusados deverão ocorrer 

imediatamente, a contar da data da notificação da CONTRATANTE sobre a recusa das 

mesmas; 

i) Esgotados estes prazos a CONTRATADA será considerada em atraso e sujeita as 

penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1 – O descumprimento dos prazos fixados ou das especificações exigidas ensejará a 

aplicação ao inadimplente de multa, garantida defesa prévia no valor de 0,5% (meio) por 

cento por dia corrido, calculada sobre o valor do material não entregue fora do prazo, ou 

ainda em desacordo com as especificações, até limite de 15% (quinze) por cento; 
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16.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistência da proposta, 

após a fase de habilitação, sem motivo justo, decorrente de fato superveniente, a 

administração poderá garantida prévia defesa, aplicar a contratada as demais sanções 

previstas no art. 87 da Lei n. 8666/9, conforme o caso, a saber: 

 

a) Advertência; 

b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de até 05 

(cinco) anos; 

c) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 

enquanto perdurem os motivos da punição, até que seja promovida a reabilitação perante 

a administração. 

 

16.3 – A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for 

devido, para compensação da multa aplicada. 

    

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA RESCISÃO 

 

A Contratante poderá considerar rescindido este Contrato unilateralmente de pleno 

direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extra 

judicial, se: 

 

a) Ocorrer concordata, falência ou dissolução da Contratada;  

b) O atraso injustificado por mais de 10 (dez) dias do início do fornecimento; 

c) A CONTRATADA sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente 

Contrato ou Nota de Empenho todo ou em parte; 

d) A CONTRATADA interromper o fornecimento sem motivo justificado e prévia 

comunicação à CONTRATANTE; 

e) A CONTRATADA deixar de cumprir ou cumprir irregularmente qualquer 

Cláusula, condições ou obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente; 

f) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) A rescisão deste Contrato ou Nota de Empenho acarretará sem prejuízo da 

exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e 

demais combinações estabelecidas neste instrumento, além das perdas e danos 

decorrentes; O presente Contrato poderá ainda, ser rescindindo por conveniência 

administrativa da CONTRATANTE, mediante comunicação escrita entregue diretamente 

ou por via postal com antecedência mínima de 20 (vinte) dias; 

h) A rescisão de que trata a letra H acima citada, assegura a CONTRATADA o direito 

de receber o preço dos materiais já aceitos, até a data em que a mesma for efetivada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) A CONTRATANTE e o Pregoeiro não admitirão quaisquer alterações das 

especificações que manifestarem interesse em participar do certame e que, na fase inicial 
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de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no presente Edital para execução do seu objeto; 

b) A CONTRATADA somente poderá subempreitar parte do fornecimento, com a 

prévia concordância da CONTRATANTE, ficando neste caso, solidariamente 

responsável perante a CONTRATANTE pelos fornecimentos executados pelos 

subempreiteiros e, ainda pelas conseqüências dos fatos e atos a eles imputáveis; 

c) Aos Contratos de subempreitadas incorporar-se-ão de pleno direito, todas as 

Cláusulas deste instrumento relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA 

para com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PROIBIÇÕES 

 

É vedado a CONTRATADA: 

 

1. Caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira sem 

prévia e expressa autorização da Contratante e do Pregoeiro; 

2. Opor em qualquer circunstância, direito de retenção sobre os materiais fornecidos; 

3. Interromper unilateralmente o fornecimento sob a alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE. 

 

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Água Branca./AL para dirimir quaisquer questões do 

presente Contrato renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presente.     

 

Água Branca/AL, de …………..    de 20__20. 

 

 

  CONTRANTE: 

    

 

 CONTRATADA: 

 

 

TESTEMUNHA: 

 

 

  



 
    ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca 

  CNPJ 12.350.153/0001/48 

 

 

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 

 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARISS E DA SEDE DA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/AL. 

 

 

ANEXO VIII 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MPE 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa com sede na cidade de _________ na (rua, avenida etc.), n° __, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.°_____, conta corrente: ______AG.:____ Banco:__, neste ato 

representado por _____________, abaixo assinado inscrito no CPF sob n°___, portador 

da carteira de identidade n°___, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que se enquadra 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 

impostas pelo § 4° ou § 9° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

 

(local e Data) 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


