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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Licitação n° 004/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 

O Município de Volta Grande, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente 
edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a partir das 13:00h do dia 17 de fevereiro  
de 2022, na Prefeitura Municipal na sala da comissão de licitação, localizada na Av. Arthur 
Pedras, n° 120, bairro Centro, município de Volta Grande, será realizada licitação para 
aquisição de gêneros alimentícios cestas básicas, para atender as necessidades das 
famílias em vulnerabilidade social e econômica, pelo programa do CRAS. Pelo período de 
12 (doze) meses, tipo Menor Preço Global pelo Sistema de Registro de Preços, licitação 
destinada à participação Exclusiva de Microempresas (ME) e empresas de Pequeno Porte 
(EPP), conforme consta no edital que se encontra a disposição de todos os interessados 
na Prefeitura Municipal, no site http://www.voltagrande.mg.gov.br, via e-mail 
pmvg_licitacao@yahoo.com  ou através do meio eletrônico pen drive disponibilizado pelo 
licitante, onde poderão obtê-lo. 

 
 
Para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente que será 

afixado no lugar de costume, publicando-se na forma da lei. 
 

 
 

Volta Grande, 03 de fevereiro de 2022. 
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Licitação n° 004/2022 
Modalidade de Pregão Presencial nº 001/2022 

 
PREÂMBULO 

 
O Município de Volta Grande, torna público que se fará realizar licitação para contratar 
interessados em fornecer o objeto previsto no ANEXO I. 
 
O certame está instaurado na modalidade de PREGÃO para Aquisição de gêneros 
alimentícios cestas básicas, atender as necessidades das famílias em vulnerabilidade 
social pelo programa do CRAS e Plano de Contingência da Assistência Social. Pelo período 
de 12 (doze) meses, descrito no ANEXO I deste edital, com o julgamento tipo Menor Preço 
Global, exclusivamente para participação de Microempresas – ME, Empresa de Pequeno 
Porte – EPP ou equiparadas, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006, Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, Lei Estadual nº 14.167, de 10/1/2002, 
Decreto Estadual nº 44.786, de 18/04/2008, Decreto Estadual nº 44.437, de 26/06/2018, Lei 
Estadual nº 13.994, de 18/09/2001, Decreto Estadual nº 45.902, de 27/01/2012, Decreto Estadual 
nº 46.105, de 12/12/2012, Lei Estadual nº 20.826, de 31/07/2013 e demais condições fixadas neste 

edital pelo Sistema de Registro de Preço. 
. 
 
Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela lei federal nº8666/93, 
republicada no Diário Oficial da União de 06/07/94 com as modificações determinadas pelas 
Leis nº 8883/94 e nº 9032/95, nº 9648/98, nº 9854/99 e posteriores, principalmente pela lei 
federal nº10520/2002. 
 
Entrega dos Envelopes 
 
Os envelopes serão recebidos durante o expediente normal da entidade, até a data e hora 
definidas para a abertura da documentação, no seguinte local: 
 
Pregoeiro e Equipe de Apoio 
Município de Volta Grande 
Av. Arthur Pedras, n° 120, Bairro Centro 
 
Apresentação para credenciamento dos licitantes: dia 17/02/2022 até às 13h00min. 
 
Abertura da Documentação 
A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, 
na seguinte data e horário. Data: 17/02/2022 às 13h00min (treze horas). 
Não havendo expediente na data supracitada, o credenciamento e a abertura da sessão do 
Pregão ficarão prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente, nos mesmos horários. 
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EDITAL 
 

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1 – O objeto desta licitação com suas características e particularidades encontra-se 
definido e especificado no ANEXO I, devendo os interessados se encontrar inscritos em 
todos os órgãos exigidos pela legislação para seu funcionamento, inclusive no que refere 
às normas de segurança. 
 

1.2. Os alimentos devem apresentar data de validade de no mínimo 90 (noventa) dias, após 
a entrega, exceto os produtos perecíveis. Produtos que apresentem intervalo menos que 
90 (noventa) dias, entre data de fabricação e data de validade, serão examinados e 
aprovados pela nutricionista responsável. 
 
2 - DAS DEFINIÇÕES 
 
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada as seguintes 
definições: 
 
2.1 – MUNICÍPIO: pessoa jurídica que promove a presente licitação. 
2.2 – PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa física 
ou jurídica de direito público ou privado que venha a apresentar documentação de 
habilitação e proposta na presente licitação. 
2.3 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO/LEILOEIRO/PREGOEIRO: grupo de servidores ou 
servidor do município designado para receber, analisar documentos de habilitação e julgar 
as propostas ou lances apresentados nesta licitação. 
2.4 – CONTRATANTE: município signatário do instrumento contratual para execução do 
objeto. 
2.5 – CONTRATADO: pessoa física ou jurídica que executará o objeto licitado e será 
signatária do contrato com a Administração. 
2.6 – ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do município. 
2.7 – FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente designado ou 
contratado para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual. 
 
3 - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DO CONTRATADO 
 
3.1 – Além de se responsabilizar pela conclusão do objeto nos exatos termos previstos e 
estipulados no ANEXO I, o CONTRATADO se obriga, ainda, a comunicar à 
CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificada na conclusão do objeto desta 
licitação. 
 
3.2 - Obriga-se também a fornecer o objeto licitado a partir dos 2 dias subsequentes à data 
em que for convocado a fornecer o objeto ou da assinatura do instrumento contratual, que 
será assinado em prazo não superior a 5 dias da data em que o licitante for convocado para 
tanto. 
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3.3 – O CONTRATADO é o único responsável por todas as obrigações fiscais, parafiscais, 
trabalhistas e previdenciárias referentes à sua personalidade jurídica, inclusive as relações 
empregatícias, se houver, com os profissionais e demais pessoas que utilizar na execução 
do objeto contratado. 
 
3.4 – Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo 
empregatício ou de qualquer outra natureza entre o CONTRATANTE e os prepostos, os 
auxiliares, os profissionais ou os sócios da CONTRATADA. 
 
3.5 – A CONTRATADA, quando solicitada pelo CONTRATANTE, promoverá o afastamento 
e conseqüente substituição de funcionários que apresentarem baixa produtividade, forem 
descorteses com a FISCALIZAÇÃO ou não realizarem o objeto de forma satisfatória. 
 
3.6 – Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério do CONTRATANTE, o 
afastamento será imediato. 
 
3.7 – O prazo de validade dos produtos: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar com a 
data da entrega dos mesmos. 
 
4 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
4.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor expressamente designado pelo 
MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade 
com o previsto neste instrumento. 
 
4.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das 
especificações técnicas estabelecidas no ANEXO I, sem prejuízo das exigências 
estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento. 
 
4.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, 
não impede a ação fiscal posterior e retenção de pagamentos. 
 
4.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de 
cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições 
previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo 
a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração 
do que ficou pactuado. 
 
4.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre por 
escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação 
fundada em ordens ou declarações verbais. 
 
4.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do 
MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
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5 - DO PRAZO 
5.1 - O prazo para cumprimento do objeto licitado será de 12 (doze) meses, conforme 
estabelecido no ANEXO I e de acordo com as necessidades do MUNICÍPIO. 
 
6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
 
6.1 – Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que preencham as 
condições de habilitação exigidas e tenham como executar o objeto licitado. 
 
6.1.1 - Considerando o disposto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, 
somente poderão participar desta licitação MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 
11.488/2007), cujos ramos de atividades guardem pertinência com o objeto da presente 
licitação e que estejam previamente credenciadas. 
 
6.1.2 - Não havendo Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI) vencedoras, será aberto nova fase de lances as 
demais empresas, visando evitar que haja prejuízo para a administração pública. 
 
 
 
6.2 – Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas de 
acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei federal 8666/93 ou suspensas de participar de 
licitações ou contratar com esta Administração nos termos do inciso III do mesmo artigo. 
 
6.3 – Não poderá participar da licitação: 
 
a) servidor ou dirigente do MUNICÍPIO ou os membros da COMISSÃO DA LICITAÇÃO. 
 
b) interessados que apresentarem documentos e propostas enviados via fax, telex e e-mail 
ou que apresentarem propostas alternativas. 
 

6.4 - CREDENCIAMENTO    
6.4.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:   
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura;   

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com 

reconhecimento de firma, da qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre 

os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.   

c) Tratando-se de microempresa e empresas de pequeno porte, para usufruir do 

tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº. 123/2006, estas deverão 

apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial conforme consta no art. 8º da 

Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, acompanhada da DECLARAÇÃO de que se 
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enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006.   

6.4.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 6.4.3 - Será admitido apenas 1 (um) 
representante para cada licitante credenciada sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada.   
6.4.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
 
7 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 – A proposta será apresentada em envelope lacrado em uma única via, 
preferencialmente datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, 
entrelinhas, não serão permitidas alternativas ou ressalvas, datada e assinada, com todas 
as suas páginas rubricadas, contendo o preço em modelo semelhante ao contido no 
ANEXO III, bem como os ANEXOS IV e VII preenchidos e entregues fora do envelope, para 
identificação do representante ou participante, bem como para se apurar a ausência de fato 
impeditivo da habilitação posterior. 
 
7.1.1 - Estará assegurado o tratamento diferenciado e favorecido as microempresas ou 
empresas de pequeno porte, devidamente enquadradas aos comandos do artigo 3º da Lei 
Complementar N°. 123/2006, desde que não estejam inclusas nas vedações previstas no 
§ 4º do mesmo artigo e demais alterações previstas na Lei Complementar 047/2004. 
  
7.1.2 - As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios previstos no parágrafo 
sexto, deste item, deverão se manifestar e apresentar, fora dos envelopes, no momento 
do credenciamento, declaração conforme Anexo X, ou declaração emitida pela Junta 
Comercial do Estado da sede da empresa, ou ainda declaração de próprio punho, de que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.2 – Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional com até 2 (duas) 
casas decimais. 
 
7.3 - O prazo de validade da proposta será de 12 (doze) meses, sendo desclassificadas as 
propostas que apresentem validade inferior. 
 
7.4 - A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado com o título: 
 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
LICITAÇÃO N° 004/2022 

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2022 
PROPOSTA 

 
 
 
8 - DOS CRITÉRIOS DO JULGAMENTO 
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8.1 - A licitação é do tipo Menor Preço Global pelo Sistema de Registro de Preços. 
 
8.2 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas 
neste instrumento. 
 
8.3 – A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que: 
 
a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados; 
b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o ANEXO I; 
c) oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto no instrumento 
convocatório; 
d) condicionarem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições a fatores não previstos 
neste edital ou em relação a outras propostas; 
e) refiram-se simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas; 
f) contenham divergência de números, dados ou valores; 
g) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 
h) forem ilegíveis; 
i) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções; 
j) forem apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal; 
k) estiverem preenchidas a lápis; e 
l) tenham validade inferior a 12 (doze) meses. 
 
8.4 – Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante apresente 
mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentemente dos preços 
ofertados. 
 
8.5 – Simples omissões ou irregularidades irrelevantes ou facilmente sanáveis, a exclusivo 
critério do PREGOEIRO, poderão ser relevadas. 
 
9 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
9.1 Para se habilitarem na licitação, os interessados deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
 
 
9.1.1 - JURÍDICA 
 
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
- Caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a 
responsabilidade pela administração; 
- Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão cometente, no caso de empresas ou 
sociedades estrangeiras; 
- Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
- Cédula de Identidade para pessoas físicas. 
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9.1.2 - FISCAL 
 
- CPF para pessoas físicas 
- CNPJ para pessoas jurídicas 
- Inscrição municipal 
- Inscrição estadual 
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal 
- Prova de regularidade com o INSS 
- Prova de regularidade com o FGTS 
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 
 
9.1.3 – Qualificação Econômica – Financeira 
a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas 

pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da licitante.  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:  

I- As sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) poderão apresentar 

fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da Sede ou domicílio da licitante ou órgão 

equivalente, ou fotocopia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

II- As empresas constituídas no exercício financeiro em curso deverão apresentar cópia 

do Balanço de Abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive 

os termos de abertura e encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou Município da licitante.  

 
 
9.2 – As empresas que não conseguirem a emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND) 
durante o período de greve dos servidores previdenciários, poderão apresentar os 
documentos abaixo: 
 
- Os 6 (seis) últimos comprovantes de recolhimento do INSS (GPS) 
 
- Última GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência 
Social). 
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- Declaração do Sócio-Proprietário ou Titular, juntamente com o Contador da empresa, 
informando a regularidade junto ao INSS, sob as penalidades da Lei. 
 
9.3 – Junto com os documentos deverá ser apresentada declaração feita pelo representante 
legal da interessada informando o endereço eletrônico (e-mail) para remessa de dados 
relativos às decisões emitidas pela comissão e informações. 
 
9.4 – Os licitantes deverão apresentar os documentos acima em cópia autenticada na forma 
da lei ou cópia mais original para avaliação feita pela Comissão de Licitação. 
 
9.5 – Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 
constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Município, assegurado aos 
demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. 
 
9.6 – A documentação referida nos itens anteriores deverá ser apresentada em envelope 
lacrado com o título: 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
LICITAÇÃO N° 004/2022 

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2022 
DOCUMENTAÇÃO 

 
9.7 – O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue ao PREGOEIRO fechado, de 
modo que esteja assegurada sua inviolabilidade. 
 
9.8 – A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via, sendo que a falta de 
qualquer documento ou a sua apresentação com prazo validade vencido, exceto nas 
exceções previstas na lei complementar nº123/2006, ensejará a inabilitação da empresa 
para continuar no processo. 
 
10 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1 – Será inabilitado o licitante que: 
 
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados, principalmente o 
endereço eletrônico para remessa de decisões e informações (ver Anexo V); 
 
b) Apresentar documentos com validade vencida; 
 
c) Apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos ou 
repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento; 
 
d) Apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio; 
 
e) Possuir objeto social que não autorize a execução do objeto licitado; 
 
f) Apresentar documento copiado por fax. 
 
11 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
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11. 1 – As dúvidas quanto à interpretação dos termos utilizados nos documentos que 
integram este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrada nos 
mesmos, deverão ser apresentadas ao MUNICÍPIO até cinco dias úteis antes da data de 
recebimento dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de preços. Para 
isso, os interessados deverão dirigir-se ao PREGOEIRO no endereço citado no preâmbulo 
deste instrumento, nos dias úteis. 
 
11.2 – Se for de interesse do licitante que a reposta seja por escrito, a consulta também 
deverá ser feita por escrito e protocolizada na sede do MUNICÍPIO, não se admitindo 
consultas via fax ou e-mails. 
 
11.3 – O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não forem 
formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas. 
 
11.4 – A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para 
prorrogação da data da entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços. 
 
11.5 – A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o 
licitante: 
 
a) tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das 
obrigações estipuladas no presente instrumento; 
 
b) examinou completamente todos os elementos entregues pelo MUNICÍPIO, que os 
comparou entre si e que obteve do MUNICÍPIO todas as informações e esclarecimentos 
necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de preparar sua 
proposta. 
 
12 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR OS LICITANTES 
 
12.1 – A entrega dos envelopes com a documentação e proposta poderá ser efetuada por 
uma das seguintes formas: 
 
a) pelo representante legal do licitante; 
 
b) por procurador munido do respectivo mandato ou credenciado na forma do ANEXO IV; 
 
c) por mensageiro; 
 
d) por correio através de correspondência registrada. 
 
12.2 – Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim considerado 
aquele que nos atos de constituição da empresa está qualificado como tal, este deverá 
apresentar ao PREGOEIRO, para exame, no ato da entrega, documentos de identidade. 
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12.3 – Sendo a entrega por procurador, deverá esse apresentar ao PREGOEIRO 
documento de identidade e a procuração que o credencie como representante do 
proponente. 
 
12.4 – A representação do licitante junto ao PREGOEIRO e em todos os atos do processo 
licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, especificado no 
documento de constituição da empresa, ou por procuradores, através de instrumento 
próprio.  
 
12.5 – Na hipótese prevista na alínea “c” do item 12.1, o portador da proposta poderá assistir 
à sessão pública, contudo, por faltar-lhe qualificação, não poderá se manifestar em nome 
do licitante. 
 
12.6 – Falhas, irregularidades ou falta de documentação dos representantes dos licitantes 
não impedirão a participação desses no certame, no entanto, a pessoa inabilitada como 
representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome do licitante durante a 
sessão, embora seja garantido o direito de assisti-la. 
 
12.7 – Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, fax-símile ou similares. 
 
12.8 – O MUNICÍPIO não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma 
diversa do estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu recebimento, ainda 
que encaminhada por correio. 
 
13 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 
13.1 – Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, o 
PREGOEIRO receberá os envelopes com a proposta e a documentação dos licitantes, bem 
como declaração referida no ANEXO VIII deste edital. 
 
13.2 – Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação conforme 
parâmetro contido no ANEXO VIII e entregarão os envelopes contendo a indicação do 
objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 
 
13.3 – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
 
13.4 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
13.5 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 
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13.6 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
 
13.7 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 
 
13.8 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, 
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 
o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
13.9 – Nas situações previstas nos itens 13.6 e 13.8, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
13.10 - A ata assinada vinculará os interessados ao fornecimento do objeto pelo prazo de 
validade da licitação que será de: 12 (doze) meses 
 
13.11 - Adere ao conteúdo da ata o participante vencedor que se limitar a encaminhar sua 
proposta sem preposto com poderes para representá-lo na sessão de julgamento, ocasião 
em que a decisão o obrigará ao fornecimento do objeto pelo prazo de validade da licitação. 
 
14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
14.1 – Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da lei federal nº 
8666/1993, devidamente fundamentados. 
 
14.2 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
14.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14.5 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor; 
 
14.6 – Encerrada a licitação, o Pregoeiro e os concorrentes presentes assinarão a 
respectiva ata da sessão. 
 
14.7 – Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, encaminhados através do 
Pregoeiro conforme estabelece o §4º do art. 109 da Lei 8666/1993. 
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14.8 – O não comparecimento do licitante ou de seu representante, nas seções de abertura 
de envelopes, implicará na presunção de renúncia tácita ao direito de interpor recurso. 
 
15 - DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
15.1 – O adjudicatário firmará com o MUNICÍPIO instrumento contratual conforme modelo 
do ANEXO II em prazo não superior a 5 dias da data em que for convocado para tanto, 
prevalecendo sempre os preços estipulados em sua proposta na ocasião em que 
subscreveu a ata. 
 
15.1.1 – O adjudicatário decairá do direito de contratar se não comparecer para assinar o 
contrato no prazo acima, sem prejuízo da aplicação de multa de 1% sobre o valor de sua 
proposta, sendo convocado o licitante subsequente, analisando sua oferta e qualificação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor. 
 
15.1.2 – O contratado obriga-se a fornecer o objeto licitado a partir dos 2 dias subsequentes 
à data em que for convocado a fornecer o objeto ou da assinatura do instrumento contratual. 
 
15.1.3 – Se, por qualquer motivo, o adjudicatário deixar de assinar o contrato no prazo 
estipulado e o MUNICÍPIO autorizar a execução/fornecimento de seu objeto, presumir-se-
á adesão tácita aos termos do contrato, vinculando o adjudicatário no limite de sua 
proposta, ocasião em que serão aditivamente consideradas, para fins de aferição da 
liquidação das despesas, a nota de empenho de despesa, a autorização de compra ou a 
ordem de execução de serviço, conforme o caso. 
 
15.2 – Para assinar o instrumento contratual o adjudicatário deverá apresentar os 
documentos de identidade e CPF do seu representante legal, signatário do instrumento 
contratual. 
 
15.3 – O CONTRATADO não poderá subcontratar, no todo ou em partes, os fornecimentos 
objetos desta licitação sem prévia e expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE. 
 
16 - DOS PREÇOS 
 
16.1 – Os preços serão aqueles cotados pelo adjudicatário em sua proposta e em seus 
lances, sendo considerado fixo e irreajustável. 
 
16.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei federal 
nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente 
comprovada pelo CONTRATADO. 
 
17 - DOS PAGAMENTOS 
 
17.1 – O preço contratado será pago de acordo com a execução do objeto previsto no 
ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído ou fornecido. 
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17.2 – A critério exclusivo do MUNICÍPIO, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a 
partir do aceite do documento fiscal pela administração, atendendo-se ao regime do 
Decreto Federal nº7507/2011, quando se tratar de recursos federais transferidos pela União 
ou se faça opção pela realização de movimentação de recursos por meio eletrônico, 
mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de 
serviços devidamente identificados. 
 
17.2.1 – O CONTRATADO deverá abrir nova conta corrente em banco indicado pelo 
MUNICÍPIO ou informar conta já existente nesse mesmo banco, onde serão efetuados os 
seus pagamentos. 
 
17.3 – Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no 
ANEXO I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não 
realizados. 
 
18 - DA INDICAÇÃO DE RECURSO PARA AS DESPESAS 
 
18.1 – As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela (s) seguinte (s) 
dotação (ões) orçamentária (s) nº: 
 

Dotação Fonte Descrição Valor 
3.3.90.30.00.2.11.00.08.244.0016.2.0092 00.01.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS R$ 147.304,80 

 TOTAL  R$ 147.304,80 

 
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1 - Havendo descumprimento total ou parcial, assegurando-se direito de defesa, poderão 
ser aplicadas ao contratado as seguintes sanções: 
 
19.1.1 - Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes 
ser superior a 12 horas. 
 
19.1.2 - Multa moratória de 5% (cinco por cento) do valor contratado, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do 
especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do serviço 
em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto). 
 
19.1.3 - Multa rescisória no valor de 1% (um por cento) do valor do contrato, 
cumulativamente nas hipóteses acima mencionadas. 
 
19.1.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades nas 
repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
 
19.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço 
público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
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PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções 
acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de defesa 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do contratado. 
 
19.2 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor 
do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo. 
 
19.3 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem 
em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da 
garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente. 
 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
20.1 – O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) o 
valor inicial do contrato, de acordo com o § 1º do art.65 da lei federal nº8666/1993. 
 
20.2 – Ao PREGOEIRO, além do recebimento e exame da documentação e das propostas, 
caberá a decisão sobre dúvidas e omissões, bem como o julgamento da DOCUMENTAÇÃO 
e PROPOSTA de cada licitante, obedecendo às disposições aqui estabelecidas. 
 
20.3 – Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais 
informações fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro é considerado 
especificado e válido. 
 
20.4 – Nos termos do art. 49 da lei federal nº8666/1993, esta licitação poderá ser revogada 
por interesse público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por iniciativa do 
MUNICÍPIO ou mediante provocação de terceiros. 
 
20.5 – O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das 
propostas, bem como aditar os termos do presente Edital, sem que caiba aos licitantes o 
direito a indenizações ou reembolso. 
 
20.6 – O MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas propostas 
subordinadamente às condições deste instrumento. 
 
20.7 – Em caso de rescisão contratual, são reconhecidos e resguardados os direitos do 
CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da lei federal nº8666/1993. 
 
20.8 – É único e exclusivo competente para a solução de todo e qualquer litígio decorrente 
deste procedimento o foro da comarca da sede da administração. 
 
     Em Volta Grande, 03 de fevereiro de 2022. 

_______________________________________________________ 
Altair Denirio Silva Júnior 
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Pregoeiro 
 

_______________________________________________________ 
Leandro José Pinheiro 

Presidente 
 

_______________________________________________________ 
Reinaldo de Paulo 

Membro 
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ANEXO I 

 
Licitação n° 004/2022 

Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 
 

DETALHAMENTO DO OBJETO 
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, COMPRAS, SERVIÇOS E/OU ITENS PREVISTOS 

Aquisição de gêneros alimentícios cestas básicas, para atender as necessidades das 
famílias em vulnerabilidade social e econômica, de forma temporária cadastradas no 
programa do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), vinculados a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Pelo período de 12 (doze) meses, tipo Menor Preço Global. 
 

Termo de Referência 

Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 
1498304251 Embalagem Cesta Básica - Embaladas em plástico transparente 

reforçado para ser transportada suspensa, onde o 

mesmo não estoure. Onde serão duas cestas, sendo 
uma de gêneros alimentícios e outra de material de 

limpeza.  Cesta - Gêneros Alimentícios : 02 x Pacote 

5 KG de Arroz / 01 x Açúcar Cristal 5 kg / 02 x 
Pacote Feijão 1kg / 02 x Óleo de Soja 900 ml / 01 x 

Pó de Café 500 gramas / 01 x Biscoito Maisena 200 

gramas/ 01 x Biscoito Cream Cracker 200 gramas/ 
01 x Fubá de Milho 1 kg / 01 x Farinha de Mandioca 

1 kg / 02 x Macarrão tipo Espaguete 500 gramas / 01 

x Extrato de Tomate 350 gramas / 01 x Sal Refinado 
1 kg.  Cesta - Material de Limpeza : 02 x Sabonete 

em Barra 90 gramas / 01 x Sabão em Pó 1 kg / 01 x 

Pacote de Papel Higiênico com 04(quatro) rolos / 01 
x Creme Dental contendo Flúor de 90 gramas.  - 

Cesta Básica embrulhada em plástico transparente, 

resistindo à força de 30 kg ao ser suspenso sem o 
rompimento do mesmo, contendo todos os itens 

listados abaixo que são obrigatoriamente necessários 

dentro da embalagem.  Arroz Longo Fino, Tipo 1, 
livre de sujidades e substâncias estranhas ao produto, 

pacote com 5 quilos.a) Embalagem: O produto 

deverá estar acondicionado em embalagem primária 
com peso líquido de 05 (cinco) quilos, de polietileno 

transparente, hermeticamente fechado por 

termosoldagem ou método que garanta a 
inviolabilidade do produto, constando datas de 

fabricação e validade de forma legível e embalagem 

secundária em fardos de polietileno transparente 

com peso líquido de 30 (trinta) quilos.b) Rotulagem: 

O produto deverá ser rotulado de acordo com a 

legislação vigente.c) Validade: prazo de validade de, 
no mínimo de 6 (seis) meses, sendo que na entrega 

do produto, a data de fabricação máxima deverá ser 

de 15 (quinze) dias. Açúcar Cristal de origem 
vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, apresentando-

se sob forma de cristais irregulares de coloração 

clara e uniforme, com aspecto, cor e cheiro próprios 
e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% 

parap, admitindo umidade máxima de 0,3% parap, 

sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, 
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, 

acondicionado primariamente em pacote plástico 
atóxico com 5Kg, validade mínima de 6 meses a 

partir da entrega. Feijão Anão Tipo 1 Preto: in 

natura, limpos e secos, em perfeito estado de 
maturação, grãos inteiros, livre de elementos 

estranhos ao grão adicionados à embalagem.a) 

Embalagem: O produto deverá estar acondicionado 
em embalagem primária com peso líquido de 01 

720 204,59 147.304,80 
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(um) quilo, de polietileno transparente, 
hermeticamente fechado por termosoldagem ou 

método que garanta a inviolabilidade do produto, 

constando a data de fabricação e validade de forma 
legível e embalagem secundária conforme 

embalagem do fornecedor.b) Rotulagem: O produto 

deverá ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente.c) Validade: Prazo de validade de, no 

mínimo 06 (seis) meses, sendo que na entrega do 

produto, a data de fabricação máxima deverá ser de 
15 (quinze) dias. Óleo de Soja, embalagem de 500 

ml, 100% natural, o Óleo de Soja é elaborado com 

grãos selecionados e filtrado cinco vezes para 
garantir ainda mais sua pureza.  Pó de Café 

Tradicional com selo de pureza ABIC, embalado á 

vácuo. Embalagem contendo 500(quinhentos) 

gramas. Embalagem primária, própria, fechada 

contendo a identificação do produto inclusive a sua 
classificação. Biscoito Doce, Tipo Maisena, 

Crocante, Inteiro. Rótulo contendo data de 

fabricação, validade e lote visíveis. Validade 
Mínima de 6(seis) meses a contar da data de entrega. 

Embalagem de 200(duzentos) gramas. Biscoito, 

Tipo Cream Cracker, 200(duzentos) 
gramas.Crocante, inteiro. Embalados 

individualmente. Rótulo contendo data de 

fabricação, validade e lote visíveis. Validade 
Mínima de 6(seis) meses a contar da data de entrega. 

Fubá de Milho: tipo mimoso, livre de sujeiras e 

corantes. Embalagem: O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem primária de 

polietileno transparente, hermeticamente fechado 

por termosoldagem ou método que garanta a 

inviolabilidade do produto, em embalagem primária 

com peso líquido de 1.000 gramas e embalagem 

secundária conforme embalagem do fornecedor. 
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo 

com a legislação vigente. Validade: prazo de 

validade mínimo de 6 (seis) meses, sendo que na 
entrega do produto, a data de fabricação máxima 

deverá ser de 15 (quinze) dias. Farinha de Mandioca 

1 kg, natural porque vem da raiz da mandioca e 
mesmo a após processada mantém os nutrientes, 

além disso ela é rica e fibras, uma excelente fonte de 

ferro e potássio o que ajuda na prevenção de anemia 
e câimbras.Um item tradicional da cozinha 

brasileira, a farinha é perfeita ser usada como base 

para farofas ou em massas de salgados para dar um 
toque crocante.Não contém glúten.  Macarrão Tipo 

Espaguete, sem ovos, podendo conter os 

ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, sêmola de trigo, corante natural 

urucum e cúrcuma. Embalagem: O produto deverá 

estar acondicionado em embalagem primária de 
polietileno transparente, hermeticamente fechado 

por termosoldagem ou método que garanta a 

inviolabilidade do produto, em embalagem primária 
com peso líquido de 01 (um) quilo conforme 

embalagem do fornecedor. Rotulagem: O produto 

deverá ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente. Validade: Prazo de validade de, no mínimo, 

12 (doze) meses, sendo que na entrega do produto, a 

data de fabricação máxima deverá ser de 30 (trinta) 
dias.  Extrato de tomate, ingredientes: produto 

resultante da polpa de tomates maduros, escolhidos, 
sem peles e sem sementes, por processo tecnológico 

adequado. O produto será designado por extrato de 

tomate, podendo também ser denominado massa de 
tomate ou concentrado de tomate. Características do 

produto: deve apresentar aspecto de massa mole, cor 

vermelha, cheiro e odor próprios. Deve estar isento 
de fermentação e não indicar processos defeituosos. 
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Rendimento mínimo de 01 (um) quilo do produto 
para um mínimo de 50 porções. Validade de 12 

meses da data de fabricação, que deverá ser inferior 

a 60 dias da data de entrega. Embalagem: em latas 
ou embalagens tipo tetra-pak de 350g, constando 

data de fabricação e validade de forma legível. Sal 

refinado de 1KG, iodato de potássio. Anti 
umectantes: ferrocianeto de sódio e dióxido de 

silício.NÃO CONTÉM GLÚTEN.    Cesta Básica 

embrulhada em plástico transparente, resistindo à 
força de 7 kg ao ser suspenso sem o rompimento do 

mesmo, contendo todos os itens listados abaixo que 

são obrigatoriamente necessários dentro da 
embalagem.  Sabonete em barra, suave, com registro 

na ANVISA, aspecto físico sólido, para 

higienização, embalagem de 90 gramas.  Sabão em 

Pó, para lavagem de roupas, princípio ativo alquil-

benzeno sulfonato de sódio, silicato de sódio, 
carbonato de sódio, silicone, teor de ativos mínimo 

de 8,0% pH Máximo 11,5, solução 1% pp, 

pigmentos e substâncias permitidas, de acordo com 
MS 1/78, Portaria 874/98. Embalagem de 1.000g. 

Papel Higiênico, formato 10cm x 30m, folha simples 

branca, picotado, neutro, composto de celulose 
100% virgem, altamente absorvente e resistente ao 

úmido, macio, suave,embalagem contendo 4(quatro) 

rolos, não irrita a pele, hidrossolúvel, biodegradável. 
Creme Dental com flúor, embalagem de 90 gramas. 

Total: R$ 147.304,80 

 
O Item do Termo de Referência possuem exclusividade de participação para 
Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do inciso I do art. 
48 da LC 123/2006. 
 
A opção pelo sistema de registro de preços vincula os interessados ao seu fornecimento 
nos valores contemplados em sua proposta pelo prazo de validade da licitação que será de 
12 (doze) meses. 
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ANEXO II 

 
Licitação n° 004/2022 

Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° _____ 
 

Contratante 
 
Razão Social 
Logradouro  n° Bairro 
Cidade  UF CEP TEL 
CNPJ  Inscrição Estadual 
 
Contratado 
 
Razão Social 
Logradouro  n° Bairro 
Cidade  UF CEP TEL 
CNPJ  Inscrição Estadual 
 
Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente à 
licitação nº 004/2022, instaurada sob a modalidade de licitação de Pregão n° 001/2022, 
regido pela lei federal nº8666/1993, o CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a 
fornecer os produtos abaixo relacionados, de acordo com as condições estabelecidas no 
edital e em sua proposta, documentos estes que integram este contrato como se nele 
estivessem fielmente transcritos. 
 
Objeto 
 
Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pelo CONTRATADO dos produtos 
abaixo relacionados pelos preços especificados: 
 

Especificação do Material, Obras e/ou Serviços 
 

N° Item Quantidade Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
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Documentos em Anexo 
 
Integram o presente instrumento, como se nele estivessem fielmente transcritos, a proposta 
da CONTRATADA, bem como o Edital referente à licitação. 
 
Valor 
 
Dá-se ao presente instrumento o valor de R$ _______,____ 
 
Forma de Pagamento 
 
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, de acordo com a execução do objeto 
previsto no ANEXO I, numa proporção direta ao percentual concluído. Após a apresentação 
do documento de cobrança pelo CONTRATADO, a critério do MUNICÍPIO, o pagamento 
poderá ocorrer em até 30 dias a partir do aceite da documentação fiscal pela administração. 
 
Na eventualidade de o CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no ANEXO 
I, por qualquer motivo, também serão sustados os pagamentos ainda não realizados. 
 
Dotação Orçamentária 
 
As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela (s) seguinte (s) dotação 
(ões) orçamentária (s) nº: 
   

Dotação Fonte Descrição Valor 
3.3.90.30.00.2.11.00.08.244.0016.2.0092 00.01.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS R$ 147.304,80 

 TOTAL  R$ 147.304,80 

 
O prazo para execução do presente instrumento terá início na data de sua assinatura, 
encerrando-se em ____/____/________  ou quando concluído todo o objeto licitado, a 
critério do MUNICÍPIO. 
 

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 
 

PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 – O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse instrumento. Qualquer 
alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio entendimento, sendo o mesmo 
consubstanciado em termo aditivo. 
 
 
 
SEGUNDO - DO PREÇO 
 
2.1 – O preço é considerado completo não podendo, em qualquer fase da execução deste 
instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer fundamento. 
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2.2 – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, “d” da lei federal 
nº8666/1993, o preço poderá ser revisto desde que a situação seja devidamente 
comprovada pelo CONTRATADO. 
 
TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
3.1 – A CONTRATADA assume por força do presente instrumento a responsabilidade de 
indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em 
razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, 
desídia, má fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que tornarem 
objeto contratado impróprio a finalidades a que se destinam; tudo isso sem prejuízo da 
responsabilidade criminal cabível. 
 
3.2 – Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, o 
CONTRATADO a: 
 
3.2.1 – Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança do trabalho 
nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos equipamentos de proteção 
individual. 
 
3.2.2 - Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo ou 
em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
 
3.2.3 – Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua constituição. 
 
3.2.4 – Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos 
encargos previdenciários, devidamente autenticadas. 
 
3.2.5 – Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas. 
 
3.3 - O descumprimento total ou parcial desta Ata, a execução parcial ou a inexecução do 
objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação das seguintes 
sanções ao CONTRATADO: 
 
3.3.1 – Entregar o material solicitado na requisição de compras, num prazo máximo de até 
5 (cincos) dias após o recebimento da mesma, devidamente assinado pelo responsável do 
setor. 
 
3.3.2 - Multa moratória de 1% (um por cento) do valor contratado, sem prejuízo da rescisão 
do contrato, por cada infração cometida (atraso ou entrega de produto distinto do 
especificado no objeto, não entrega do produto especificado no edital, execução do serviço 
em desacordo com o objeto, execução da obra em desacordo com o objeto). 
 
3.3.3 - Multa rescisória no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
 
3.3.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo da 
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rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço público ou de atividades nas 
repartições públicas em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
 
3.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, sem prejuízo da rescisão do contrato, por suspensão ou paralisação de serviço 
público essencial em decorrência de atraso ou inadimplemento do contratado.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Na forma do §2º do art.87 da lei federal nº8666/1993, as sanções 
acima podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, assegurando-se direito de defesa 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do contratado. 
 
3.4 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão limitadas ao valor 
do contrato e descontadas da garantia do respectivo pacto, permitindo a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA suspender os pagamentos até a conclusão do processo. 
 
3.5 – Na forma do §3º do art.86 da lei federal nº8666/1993, se as multas aplicadas forem 
em valor superior ao valor da garantia prestada ou não existir garantia, além da perda da 
garantia, responderá o contratado pela sua diferença ou integralidade, as quais serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente. 
 
3. 6 - Os produtos deverão ser entregues na sede do CRAS, localizado na Praça José 
Vilella Pedras, nº 130, centro, Volta Grande – MG ou no local especificado na Ordem de 
Fornecimento, cabendo ao responsável pelo setor requisitante ou quem ele indicar, conferir 
e receber no será estabelecido o horário para o recebimento. 
 
3. 7 - Entregar os produtos dentro do padrão de qualidade estabelecida pelo fabricante e 
avaliada pelo setor de responsável. A empresa fornecedora dos produtos será responsável 
pela substituição, troca ou reposição dos mesmos de imediato, aqueles que apresentarem 
qualquer tipo defeito, imperfeição ou não se adequarem às especificações constantes no 
termo de referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão 
contratual; 

 
3. 8 - O prazo de validade dos produtos: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar com data 
da entrega dos mesmos. 
 
QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
4.1 – Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. 
 
4.2 – Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos documentos, que, como 
anexos, integram este instrumento. 
 
QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designado 
pelo MUNICÍPIO, que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em 
conformidade com o previsto neste instrumento. 
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5.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das 
especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos 
órgãos oficiais que fiscalizam o segmento. 
 
5.2.1 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, 
não impede a ação fiscal posterior e a retenção de pagamentos. 
 
5.3 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de 
cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições 
previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo 
a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração 
do que ficou pactuado. 
 
5.4 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será sempre por 
escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação 
fundada em ordens ou declarações verbais. 
 
5.5 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do MUNICÍPIO e não exclui ou reduz a 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do 
MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 
 
5.6 – A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto. 
 
SEXTA - DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES 
 
6.1 – As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito 
ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como inundações e outros, 
ou circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, sempre na medida em que 
impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações. 
 
6.2 – A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos 
acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, imediatamente 
e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a sustar ou retardar a 
execução do pactuado. 
 
6.3 – Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o prazo 
contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao CONTRATANTE a 
faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido superior a 10% (dez por cento) 
do prazo pactuado. 
 
SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
7.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei 8666/1993. 
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7.2 – A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 79 da mesma Lei. 
 
7.3 – Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do CONTRATANTE 
estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/1993. 
 
OITAVA - DO FORO 
 
8.1 – Fica eleito o foro da sede do MUNICÍPIO, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução deste instrumento. 
 
NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 – O CONTRATADO, ainda que demandado, administrativa ou judicialmente, não poderá 
opor ao CONTRATANTE qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, incidente 
sobre mão-de-obra, materiais ou peças empregados no objeto, correndo à sua conta 
exclusiva os pagamentos que sobre esses títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, 
qualquer cobrança oriunda de encargos decorrentes de processos que contra si forem 
instaurados, ainda que por sua natureza sejam suscetíveis de transação. 
 
9.2 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8666/96, ao 
CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer ou reduzir, mediante autorização 
específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, preços, prazos e 
todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, o que se 
fará por termo aditivo assinado pelas partes.  
 
9.3 – O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, 
representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse instrumento, 
novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais 
poderão ser exercidos a qualquer tempo. 
 
E por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, digitado e 
impresso em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito e pata todos os fins de 
direito, na data adiante mencionada, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
Local       Data 
 
_____________________            ____________________ 
Contratante                       Contratado 
CPF:                              CPF: 
 
 
Testemunha                        Testemunha 
CPF:                              CPF: 
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ANEXO III 
 

Licitação n° 004/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Proponente 
 
Razão Social 
Logradouro         n°  Bairro 
Cidade      UF   CEP  TEL 
CNPJ      Inscrição Estadual 
 
 

Para os fornecimentos da licitação em referência, propomos os seguintes preços 
 

Especificação do Material, Obras e/ou Serviços 
Aquisição de gêneros alimentícios cestas básicas, para atender as necessidades das 
famílias em vulnerabilidade social e econômica, de forma temporária cadastradas no 
programa do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), vinculados a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Pelo período de 12 (doze) meses, tipo Menor Preço Global. 
 

Item Unidade Especificação Quantidade Marca/ 

Nome 

Comercial  

Val. Unitário Val. Total 

1498304251 Embalagem Cesta Básica - Embaladas em plástico 
transparente reforçado para ser transportada 

suspensa, onde o mesmo não estoure. Onde 

serão duas cestas, sendo uma de gêneros 
alimentícios e outra de material de limpeza.  

Cesta - Gêneros Alimentícios : 02 x Pacote 

5 KG de Arroz / 01 x Açúcar Cristal 5 kg / 
02 x Pacote Feijão 1kg / 02 x Óleo de Soja 

900 ml / 01 x Pó de Café 500 gramas / 01 x 

Biscoito Maisena 200 gramas/ 01 x Biscoito 
Cream Cracker 200 gramas/ 01 x Fubá de 

Milho 1 kg / 01 x Farinha de Mandioca 1 kg 

/ 02 x Macarrão tipo Espaguete 500 gramas 
/ 01 x Extrato de Tomate 350 gramas / 01 x 

Sal Refinado 1 kg.  Cesta - Material de 

Limpeza : 02 x Sabonete em Barra 90 
gramas / 01 x Sabão em Pó 1 kg / 01 x Pacote 

de Papel Higiênico com 04(quatro) rolos / 

01 x Creme Dental contendo Flúor de 90 
gramas.  - Cesta Básica embrulhada em 

plástico transparente, resistindo à força de 

30 kg ao ser suspenso sem o rompimento do 
mesmo, contendo todos os itens listados 

abaixo que são obrigatoriamente necessários 

dentro da embalagem.  Arroz Longo Fino, 
Tipo 1, livre de sujidades e substâncias 

estranhas ao produto, pacote com 5 quilos.a) 

Embalagem: O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem primária com 

peso líquido de 05 (cinco) quilos, de 

polietileno transparente, hermeticamente 
fechado por termosoldagem ou método que 

garanta a inviolabilidade do produto, 

720    



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 
CEP: 36.720-000 

 

27 

 

constando datas de fabricação e validade de 
forma legível e embalagem secundária em 

fardos de polietileno transparente com peso 

líquido de 30 (trinta) quilos.b) Rotulagem: 
O produto deverá ser rotulado de acordo 

com a legislação vigente.c) Validade: prazo 

de validade de, no mínimo de 6 (seis) meses, 
sendo que na entrega do produto, a data de 

fabricação máxima deverá ser de 15 

(quinze) dias. Açúcar Cristal de origem 
vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, 

apresentando-se sob forma de cristais 

irregulares de coloração clara e uniforme, 
com aspecto, cor e cheiro próprios e sabor 

doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% 

parap, admitindo umidade máxima de 0,3% 

parap, sem fermentação, isento de sujidades, 

parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais, acondicionado 

primariamente em pacote plástico atóxico 

com 5Kg, validade mínima de 6 meses a 
partir da entrega. Feijão Anão Tipo 1 Preto: 

in natura, limpos e secos, em perfeito estado 

de maturação, grãos inteiros, livre de 
elementos estranhos ao grão adicionados à 

embalagem.a) Embalagem: O produto 

deverá estar acondicionado em embalagem 
primária com peso líquido de 01 (um) quilo, 

de polietileno transparente, hermeticamente 

fechado por termosoldagem ou método que 
garanta a inviolabilidade do produto, 

constando a data de fabricação e validade de 

forma legível e embalagem secundária 

conforme embalagem do fornecedor.b) 

Rotulagem: O produto deverá ser rotulado 

de acordo com a legislação vigente.c) 
Validade: Prazo de validade de, no mínimo 

06 (seis) meses, sendo que na entrega do 

produto, a data de fabricação máxima 
deverá ser de 15 (quinze) dias. Óleo de Soja, 

embalagem de 500 ml, 100% natural, o Óleo 

de Soja é elaborado com grãos selecionados 
e filtrado cinco vezes para garantir ainda 

mais sua pureza.  Pó de Café Tradicional 

com selo de pureza ABIC, embalado á 
vácuo. Embalagem contendo 

500(quinhentos) gramas. Embalagem 

primária, própria, fechada contendo a 
identificação do produto inclusive a sua 

classificação. Biscoito Doce, Tipo Maisena, 

Crocante, Inteiro. Rótulo contendo data de 

fabricação, validade e lote visíveis. 

Validade Mínima de 6(seis) meses a contar 

da data de entrega. Embalagem de 
200(duzentos) gramas. Biscoito, Tipo 

Cream Cracker, 200(duzentos) 

gramas.Crocante, inteiro. Embalados 
individualmente. Rótulo contendo data de 

fabricação, validade e lote visíveis. 

Validade Mínima de 6(seis) meses a contar 
da data de entrega. Fubá de Milho: tipo 

mimoso, livre de sujeiras e corantes. 

Embalagem: O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem primária de 

polietileno transparente, hermeticamente 
fechado por termosoldagem ou método que 

garanta a inviolabilidade do produto, em 

embalagem primária com peso líquido de 
1.000 gramas e embalagem secundária 

conforme embalagem do fornecedor. 

Rotulagem: O produto deverá ser rotulado 
de acordo com a legislação vigente. 
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Validade: prazo de validade mínimo de 6 
(seis) meses, sendo que na entrega do 

produto, a data de fabricação máxima 

deverá ser de 15 (quinze) dias. Farinha de 
Mandioca 1 kg, natural porque vem da raiz 

da mandioca e mesmo a após processada 

mantém os nutrientes, além disso ela é rica 
e fibras, uma excelente fonte de ferro e 

potássio o que ajuda na prevenção de 

anemia e câimbras.Um item tradicional da 
cozinha brasileira, a farinha é perfeita ser 

usada como base para farofas ou em massas 

de salgados para dar um toque crocante.Não 
contém glúten.  Macarrão Tipo Espaguete, 

sem ovos, podendo conter os ingredientes: 

farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, sêmola de trigo, corante natural 

urucum e cúrcuma. Embalagem: O produto 
deverá estar acondicionado em embalagem 

primária de polietileno transparente, 

hermeticamente fechado por 
termosoldagem ou método que garanta a 

inviolabilidade do produto, em embalagem 

primária com peso líquido de 01 (um) quilo 
conforme embalagem do fornecedor. 

Rotulagem: O produto deverá ser rotulado 

de acordo com a legislação vigente. 
Validade: Prazo de validade de, no mínimo, 

12 (doze) meses, sendo que na entrega do 

produto, a data de fabricação máxima 
deverá ser de 30 (trinta) dias.  Extrato de 

tomate, ingredientes: produto resultante da 

polpa de tomates maduros, escolhidos, sem 

peles e sem sementes, por processo 

tecnológico adequado. O produto será 

designado por extrato de tomate, podendo 
também ser denominado massa de tomate ou 

concentrado de tomate. Características do 

produto: deve apresentar aspecto de massa 
mole, cor vermelha, cheiro e odor próprios. 

Deve estar isento de fermentação e não 

indicar processos defeituosos. Rendimento 
mínimo de 01 (um) quilo do produto para 

um mínimo de 50 porções. Validade de 12 

meses da data de fabricação, que deverá ser 
inferior a 60 dias da data de entrega. 

Embalagem: em latas ou embalagens tipo 

tetra-pak de 350g, constando data de 
fabricação e validade de forma legível. Sal 

refinado de 1KG, iodato de potássio. Anti 

umectantes: ferrocianeto de sódio e dióxido 

de silício.NÃO CONTÉM GLÚTEN.    

Cesta Básica embrulhada em plástico 

transparente, resistindo à força de 7 kg ao ser 
suspenso sem o rompimento do mesmo, 

contendo todos os itens listados abaixo que 

são obrigatoriamente necessários dentro da 
embalagem.  Sabonete em barra, suave, com 

registro na ANVISA, aspecto físico sólido, 

para higienização, embalagem de 90 
gramas.  Sabão em Pó, para lavagem de 

roupas, princípio ativo alquil-benzeno 

sulfonato de sódio, silicato de sódio, 
carbonato de sódio, silicone, teor de ativos 

mínimo de 8,0% pH Máximo 11,5, solução 
1% pp, pigmentos e substâncias permitidas, 

de acordo com MS 1/78, Portaria 874/98. 

Embalagem de 1.000g. Papel Higiênico, 
formato 10cm x 30m, folha simples branca, 

picotado, neutro, composto de celulose 

100% virgem, altamente absorvente e 
resistente ao úmido, macio, 
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suave,embalagem contendo 4(quatro) rolos, 
não irrita a pele, hidrossolúvel, 

biodegradável. Creme Dental com flúor, 

embalagem de 90 gramas. 
Valor Total:                 

   
 
Validade da Proposta 
Tenho conhecimento que a opção pelo sistema de registro de preços vincula este 
interessado ao seu fornecimento nos valores contemplados na proposta pelo prazo de 
validade da licitação que será de 12 (doze) meses. 
 
Local       Data ____/____/________ 

______________________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO IV 
 

Licitação n° 004/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 

 
CREDENCIAMENTO 

 
Proponente 
 
Razão Social 
Logradouro     n° Bairro 
Cidade     UF  CEP  TEL 
CNPJ      Inscrição Estadual 
 
 
Para os fornecimentos objeto da licitação em referência, credenciamos o Sr. 
________________________________________ portador da célula de identidade n° 
____________________, expedida pela ____________________, outorgando-lhe plenos 
poderes para representá-la na sessão pública do Pregão n° 001/2022 - Edital n° 001/2022, 
em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir. 
 
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo 
de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições 
relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no 
edital. 
 
Nome 
Cargo 
Identidade 
CPF 
Data  ____/____/________ 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura / Carimbo CNPJ 
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ANEXO V 
 

Licitação n° 004/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 

 

INFORMAÇÕES DE E-MAILS 
 

 
 
Proponente 
Razão Social: 
Logradouro:                                                   N°:                 Bairro: 
Cidade:                                UF:                           CEP:                         TEL 
CNPJ:                     Inscrição Estadual: 
 
 
DECLARA-SE que o proponente acima qualificado possui o(s) endereço(s) eletrônico(s) (e-
mail)  abaixo relacionado(s) para remessa de dados relativos às decisões emitidas pela 
comissão e informações necessárias ao correto andamento do processo licitatório. 
 
 
E-mail (s): 
 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
CPF: 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO VI 
 

Licitação n° 004/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 

 

DECLARAÇÃO DE INTEIRO TEOR 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro, para os fins de direito, que conheço o teor do Edital Pregão n° 001/2022, e 
submeto-me às condições e exigências inseridas no mesmo, nada existindo que possa 
colocar impedimentos à sua finalidade. 
 
 E, para que esta declaração surta os seus jurídicos e legais efeitos, vai a mesma 
devidamente datada e assinada 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 
Empresa: _________________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________________ 
 
Nome legível: _________________________________________________________ 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VII 
 

Licitação n° 004/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 

____________________________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_____________________________________________, portador da Identidade n° 
_______________________, e do CPF n° ____________________________, DECLARA, 
sob pena da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da 
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(...). 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 

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

Licitação n° 004/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, sediada 
_____________________________________________, declara, sob as penas da Lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório - Licitação n° 004/2022 - Modalidade Pregão n° 001/2022, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO IX 
 

Licitação n° 004/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em 
referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de fornecimento 
e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. 
 
 
 
Nome 
Cargo 
Identidade 
CPF 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ 
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ANEXO X 
 

Licitação n° 004/2022 
Modalidade de Pregão Presencial n° 001/2022 

 

 
 

Declaração de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. 

 
 

(Nome da Empresa) __________________________________, inscrito no CNPJ n° 
__________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
_____________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº __________________________e do CPF nº _________________________ 
,, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 
MICROEMPRESA - ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 49 da lei complementar n°123/2006. 
E que não está inclusa nas vedações previstas no § 4º do mesmo artigo e demais alterações 
previstas na Lei Complementar n° 047 de 07 de agosto de 2004, cujos termos declaro 
conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o tratamento diferenciado e 
favorecido. 
 
 

____________________________,______ de _______________ de __________ 
 

                  cidade                               dia                    mês                          ano 
 

_________________________________________________________ 
 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante Legal) 

 


