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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 001/2022 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

TIPO: Menor Preço por Item 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 001/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Angical do Piauí/PI 

FONTE: FPM, ICMS, PNAE, Conta Movimento e Outros 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 08:30 horas do 13/01/2022. 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 08:30 horas do 13/01/2022. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 07:30 horas do dia 18/01/2022. 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 08:30 horas do dia 18/01/2022. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 18/01/2022. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI, com sede na Av. João Siqueira 

Paes, S/N - Centro, Angical do Piauí/PI, mediante a Pregoeira designada pela Portaria nº 021/2021, de 

04 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor 

preço, para aquisição do objeto especificado no Anexo I deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006, 

pelo Decreto Federal nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, observadas as condições 

estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que 

promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, 

os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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O Edital estará disponível gratuitamente na página sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/ e no 

endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa para aquisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Angical do Piauí/PI 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

2.1 O Valor estimado desta licitação é de R$ 1.569.158,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, 

cento e cinquenta e oito reais).  

2.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à conta da Fonte de 

Recursos: FPM, ICMS, PNAE, Conta Movimento e Outros 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do 

Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no 

endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 

ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 

responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

3.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 

de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 

no processo para responder pela proponente. 

3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 

designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme 

o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do 

administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 

impugnar o Edital). 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

4.1. Poderão participar da licitação apenas as empresas interessadas qualificadas, pertencentes ao 

ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e  que estiverem previamente credenciadas perante 

o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

4.1.1. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também 

poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 122, deste edital. 

4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital. 

4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 

implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

4.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela 

decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital: 

4.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

4.3.2. Servidor ou dirigente do(a) Município de Angical do Piauí/PI; 

4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 

4.3.4. As sociedades empresárias: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

4.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação; 

4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 

4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa disponível no Portal do CNJ; 

4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 

em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de 

referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

4.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, 

preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Município de 

Angical do Piauí em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato 

de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de 

convênios e os instrumentos equivalentes; 

4.3.4.8.  estrangeiras que não funcionem no país; 

4.3.4.9. reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do 

licitante. 

4.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) 

mesmo(s) item(s). 

4.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de 

improbidade administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para 

aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a 

Administração Pública. 

4.6.1. Deverá ser indicada, na proposta de preços, a empresa responsável pelo consórcio que deverá 

atender às condições de liderança. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
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5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o 

sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação 

e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde 

também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores 

informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela 

central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 

ou à Prefeitura Municipal de Angical do Piauí/PI responder por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 

do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5.6. O Pregão será conduzido pelo(a) Prefeitura Municipal de Angical do Piauí/PI com apoio técnico 

e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta 

licitação. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA: 

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e 

até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falecom@portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das 

obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, 

no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.3.1. Valor unitário e total para cada item, em moeda corrente nacional; 

6.3.2. Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado; 

6.3.3. Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou 

de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo 

divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, 

prevalecerão as últimas. 

6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, 

as seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando 

for o caso; 

6.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 
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6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser 

confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de 

habilitação, e somente após requisição da Pregoeira. 

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão 

a licitante às sanções previstas no item 17 deste Edital. 

7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando da Pregoeira, por meio do sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.3. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis 

ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

7.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser 

levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 10 deste edital. 

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados 

pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico 

(Portal de Compras Públicas). 

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que 

houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 

7.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance 

ofertado em mais de 85%.  

7.12. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do certame, publicada no 

Portal de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas 

data e hora para a sua reabertura. 

7.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação 

das propostas. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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8. DO EMPATE: 

8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no 

intervalo estabelecido no item Erro! Fonte de referência não encontrada., será convocada para, 

querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, 

no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

8.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante 

detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes; 

8.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou 

empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito; 

8.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em 

situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados 

pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes da 

licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance. 

8.1.7. O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela 

licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

8.2. Se a Pregoeira observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em 

horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de 

desempate, nesta ordem: 

8.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

8.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento tecnológico no País; 



Prefeitura Municipal de Angical do Piauí 
CNPJ 06.554.752/0001-80 
Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro 
Angical do Piauí 
CEP: 64.410-000 
Email – pref.angicaldopi@gmail.com 

 

8.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

8.2.5. Sorteio. 

8.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor 

Negociado", com a devida justificativa. 

9. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, a Pregoeira 

encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o 

critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta. 

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 

10.2. A Pregoeira convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em 

conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas), por meio de campo próprio 

do Sistema, sob pena de desclassificação. 

10.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério da Pregoeira, desde que solicitado por escrito, antes 

de findo o prazo estabelecido. 

10.2.2. A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio 

eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

b) O preço unitário e total para cada ofertado (conforme especificados no Termo de Referência (Anexo 

I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e 

inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto; 
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c) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as especificações e 

exigências contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

d) Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência; 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data prevista 

para abertura da licitação; 

f) Prazo de entrega não superior a 05 (cinco) dias corridos, contados da Ordem de Fornecimento; 

g) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

10.3. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos 

elencados no subitem 10.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pela Pregoeira 

acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório 

contra o licitante. 

10.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação 

dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros 

formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.  

10.5. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando 

apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo 

de Referência. 

10.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando a Pregoeira, após a negociação direta, 

não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 

10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 

10.7. A Pregoeira em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências 

necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no 

Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste 

edital, findo o prazo estabelecido no item 10.2. 

10.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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10.8.1. Nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão 

observados os procedimentos previstos nos itens 8 e 9. 

10.9. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova 

verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, 

seguindo-se a disciplina estabelecida no item 8 deste edital, se for o caso. 

10.11.  A proposta original, com todos os requisitos do item 10.2.2, deverá ser encaminhada em 

envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI, com sede na Av. João Siqueira Paes, S/N - 

Centro, Angical do Piauí/PI, aos cuidados da Pregoeira do Pregão Eletrônico nº 001/2022 - PMA. 

11. DA AMOSTRA: 

11.1. Não será exigida amostra do objeto do presente certame, estando as licitantes cientificadas de 

que os produtos ofertados devem atender as exigências e especificações mínimas constantes no Termo 

de Referência que segue como Anexo I ao Edital, sob pena de recusa de recebimento do(s) bem(ns), sem 

prejuízo da aplicação de sanções administrativas. 

12. DA HABILITAÇÃO: 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

12.1.1. SICAF; 

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

12.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

12.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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12.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira inabilitará o licitante, por falta de condição de 

participação. 

12.2. A Pregoeira consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica. 

12.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: 

I – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 

09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que 

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um 

cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

II – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 

contidos no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez 

por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair 

sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei 

devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 

conforme regulado pelo subitem 12.3.3 deste edital. 

III – Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-

obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 

(modelo Anexo III ao Edital). 

12.2.2. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor algum 

documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a 

sua regularidade. 
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12.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

– SICAF deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade 

Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

12.3.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, 

para o caso de empresário individual; 

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade 

no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos 

de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis 

onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

VI – 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; 

12.3.1.1.   Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

12.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou 

sede da licitante; 
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IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 

mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site 

www.tst.jus.br/certidao. 

12.3.2.1.   Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

12.3.2.2.   Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que 

demonstre tal isenção. 

12.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, 

de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que 

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um 

cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

II – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, 

devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

12.3.4. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

12.3.4.1.   Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-

obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 

(modelo Anexo III ao Edital). 

http://www.tst.jus.br/certidao
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12.4. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

12.4.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão 

apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, 

econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação. 

12.4.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

12.4.2.1.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

12.4.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

12.4.3.1.   O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

12.4.4. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANGICAL DO PIAUÍ/PI convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 

prosseguimento do certame. 

12.4.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

12.5. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

12.5.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser 

enviados em até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio do por meio de campo próprio do Sistema. 

12.5.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI, desde que conferidos com o original, ou publicação em 
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órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do 

pregão eletrônico, na forma do item 10.11 deste Edital. 

12.5.3.  Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz 

ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à 

matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. 

12.5.4.  As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida 

pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública 

deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial 

que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias (itens 12.2.1, I, e 12.3.3, I). 

12.5.5.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio 

eletrônico, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

12.5.6.  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou 

deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando 

solicitado pela Pregoeira, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

12.5.7.  No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

12.5.8.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

12.5.9.  Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, a 

Pregoeira, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

12.5.10.  Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada 

vencedora. 
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13. DOS RECURSOS: 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) 

minutos. 

13.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, 

ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

13.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer a 

PREFEITURA MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI, com sede na Av. João Siqueira Paes, S/N - 

Centro, Angical do Piauí/PI, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00. 

13.2. Recebida a intenção de interpor recurso pela Pregoeira, a licitante deverá apresentar as razões 

do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 

querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da 

recorrente. 

13.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio do 

Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente a 

Pregoeira ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 

13.3. Caberá a Pregoeira receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, 

podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e 

contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Prefeito Municipal para 

a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

13.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital (item 13.1.3). 

13.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes 

não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 
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14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

14.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato da Pregoeira, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, ao 

Prefeito Municipal. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

15.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de 

contrato ou retirar a Nota de Empenho. 

15.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da 

Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as disposições 

constantes de instrumento equivalente. 

15.3. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da convocação. 

15.3.1. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma 

única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI. 

15.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 

recebimento. 

15.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital. 

15.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

15.5. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2021, prorrogável na ocorrência de 

uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993. 
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15.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste Edital, ou 

instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 

I – As hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II – Critérios para o recebimento do objeto; 

III – Prazos e condições de pagamento; 

IV – Atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

V – Hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por 

eventuais antecipações de pagamentos. 

15.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta 

apresentada pela licitante vencedora. 

15.8. Serão designados um Fiscal e um Gestor para o contrato, que desempenhará as atribuições 

previstas na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2017, de 16 de outubro de 2017 – TCE/PI. 

15.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

15.10. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo 

VI, ou instrumento equivalente. 

16. DA FISCALIZAÇÃO: 

16.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade 

encarregada de acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na 

minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

17.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 

não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com toda esfera 

administrativa do Estado do Piauí pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais. 
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17.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da 

Lei nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente 

17.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, 

impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. 

17.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO 

PIAUÍ/PI, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VI deste 

edital ou dispostas em instrumento equivalente. 

17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666/1993. 

17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI poderá revogar este Pregão por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e 

incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for 

viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla 

defesa e contraditório. 

18.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

18.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

18.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação 

ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
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18.3. 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 da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI. 

18.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da 

licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a 

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

18.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

18.6. A critério da Pregoeira, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de 

habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

18.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a 

proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

18.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

18.9.  O foro da cidade de Angical do Piauí/PI, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente 

licitação e da aplicação do presente Edital. 

18.10.  Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no 

endereço eletrônico mencionado neste Edital, item 3.5. 

18.11.  Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 

4º, da Lei nº 10.520/2002. 

18.12.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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18.13.  O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI, com sede na Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro, Angical 

do Piauí/PI. 

19. ANEXOS: 

19.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.1.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

19.1.2.  ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

19.1.3.  ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

19.1.4.  ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

19.1.5.  ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

19.1.6.  ANEXO VI – Minuta de Contrato. 

 

Angical do Piauí/PI, 04 de janeiro de 2022. 

Darlene Soares Carvalho 

Pregoeira PMA/PI  
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 
1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa para aquisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Angical do Piauí/PI 

1.1.1 Estimativas de consumo: 

TERMO DE REFERENCIA MERENDA ESCOLAR  
 

ITEM  

DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL  

1 

ARROZ AGULINHA, longo fino polido tipo 1, 

contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com 

no  máximo  de  14%  de  umidade  e  com valor  

nutricional  na  porção  de  50g  contendo no  mínimo  

de  37g  de  carboidratos,  4g  de proteínas    e    0    

de    gorduras    totais.    Com rendimento após  o 

cozimento de  no  mínimo 2,5  vezes  a  mais  do  

peso  antes  da  cocção, devendo     também     

apresentar     coloração branca, grãos íntegros e 

soltos após cozimento. 1 kg 

KG 10.000 R$ 5,25 R$ 52.500,00  

2 

AÇUCAR CRISTAL de 1ªcontendo no mínimo 

99,3%  de  carboidrato  por  porção,  deverá  ser 

fabricado    de    cana    de    açúcar    livre    de 

fermentação,   isento   de   matéria   terrosa   de 

parasitos  e  de  detritos  animais  ou  vegetais  - emb. 

1 KG 

KG 1.500 R$ 4,60 R$ 6.900,00  

3 

BISCOITO      SALGADO      TIPO      CREAM 

CRACKER.   Ingredientes:   farinha   de   trigo 

fortificada  com  ferro  e  ácido  fólico  (vit.  B9), 

açúcar,  gordura  vegetal  hidrogenada,  açúcar 

invertido,   sal   refinado,   extrato   de   malte, 

estabilizante    lecitina    de    soja,    fermentos 

químicos   bicarbonato   de   sódio,   amido   de 

milho. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados   e   de   caracteres   organolépticos 

anormais, não podendo apresentar excesso de 

dureza   e   nem  se  apresentar   quebradiço   – 

embalagem         primaria         em         pacotes 

impermeáveis  lacrados  com  peso  líquido  de 500g 

com dupla embalagem e em embalagem secundária 

de caixa de papelão.  

UND 2000 R$ 4,49 R$ 8.980,00  
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4 

CANJICA   DE   MILHO   BRANCO,   tipo   1, 

contendo  80%  de  grãos  inteiros,  preparados com  

matérias  primas  sãs,  limpas,  isentas  de matérias   

terrosas,   parasitos   e   de   detritos animais ou 

vegetais com no máximo de 15% de umidade - emb. 

500g 

KG 300 R$ 5,49 R$ 1.647,00  

5 

MILHO  PARA  PIPOCA.  tipo  1,  preparados com  

matérias  primas  sãs,  limpas,  isentas  de matérias  

terrosas  e  parasitos  e  de  detritos animais ou 

vegetais com no máximo de 15% de umidade - emb. 

500g 

KG 300 R$ 3,75 R$ 1.125,00  

6 

MACARRÃO,  massa  de  sêmola,  fabricados com 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido   

fólico,   corantes   naturais   cúrcuma   e urucum,   

sendo   feito   a   partir   de   matérias primas   sãs   e   

limpas   isentas   de   matérias terrosas,   parasitos   e   

larvas.   As   massas   ao serem  postas  na  água  não  

deverão  turvá-las antes     da     cocção,     não     

podendo     estar fermentadas ou rançosas. Na 

embalagem não poderá   haver   mistura   de   outros   

tipos   de macarrão.  Com  rendimento  mínimo  após  

o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 

cocção. – emb. 500g 

UND 3.500 R$ 3,99 R$ 13.965,00  

7 

FUBÁ   DE   MILHO,   produto   obtido   pela 

moagem   do   grão   de   milho,   deverão   ser 

fabricadas  a  partir  de  matérias  primas  sãs  e 

limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. 

Sendo  enriquecido  com  ferro  e  ácido  fólico, 

contendo  fibras  e  vitaminas.  Não  poderão estar   

úmidos   ou   rançosos,   embalagens   de 500g. 

UND 3.000 R$ 6,00 R$ 18.000,00  

8 

FLOCOS DE MILHO, produto obtido, através da 

umidificação, prensagem, pré cozimento e secagem   

da   farinha   de   milho.   Deve   vir acondicionada    

em    embalagem    de    500g, integra  com  descrição  

do  fabricante,  data  de validade e inspeção do órgão 

competente. 

UND 3.000 R$ 2,49 R$ 7.470,00  

9 

SAL   REFINADO,   iodado,   com   granulação 

uniforme   e   com   cristais   brancos,   com   no 

mínimo  de  98,5%  de  cloreto  de  sódio  e  com 

dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e  

máximo  de  15mg  de  iodo  por  quilo  de acordo 

com a Legislação Federal Específica – emb. 1 kg. 
KG 100 R$ 1,25 R$ 125,00  
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10 

LEITE    EM    PÓ    INTEGRAL    obtido    por 

desidratação  do  leite  de  vaca  integral  e  apto para    

a    alimentação    humana,    mediante processos 

tecnológicos adequados adicionado de lecitina de 

soja como emulsionante e com a composição 

centesimal de 26g de proteína, 38g de carboidratos 

e 26g de lipídios. Devendo ter boa   solubilidade   –   

emb.   200g      contendo registro  no  órgão  de  

inspeção  competente, validade e fabricante. 

UND 12.000 R$ 6,89 R$ 82.680,00  

11 

PIMENTA  DO  REINO,  obtida  a  partir  da 

moagem  de  grãos  íntegros  de  pimenta  do reino 

seca, livre de material terroso ou outras sujidades.  

Embalagens  de  100g  com  data  de validade,   

fabricante   e   inspeção   de   órgão competente. 

UND 400 R$ 1,49 R$ 596,00  

12 

COLORAU,    corante    natural    de    urucum, 

pacote  de  100g,  de  boa  qualidade.  Validade 

mínima  de  06  meses  a  contar  da  data  da entrega 

do produto. 

UND 600 R$ 1,50 R$ 900,00  

13 

PAPRICA  DEFUMADA,  produzida  a  partir da     

Capsicum     annuum,     com     coloração vermelha, 

sendo a pimentão desidratado sob a fumaça,   

adquirindo   assim   sabor   e   aroma característico.  

Embalagem   integra,   de   100g contendo     

especificações     técnicas,     como fabricante,   

validade   e   inspeção   de   órgão competente. 

UND 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00  

14 

AÇAFRÃO     especiaria     de     cor     amarelo 

dourado,  extraído  da  raiz  seca  e  moída  da planta    

herbácea    da    família    do   gengibre 

(Zingiberaceae).    Deve    ter    cor    e    aroma 

característicos,  estar  em  embalagem  de  100g 

intacta   que   contenha,   fabricante,   data   de 

validade   e   inspeção  de   órgão  competente, sendo 

livre de contaminantes. 

UND 500 R$ 3,50 R$ 1.750,00  

15 

CANELA EM PÓ, especiaria obtida a partir da 

casca interna de várias espécies de arvores do gênero     

Cinnamomum.     Deve     estar     em embalagem 

integra de 50g, que mantenha sua qualidade, bem 

como o aroma característico e conste    prazo    de    

validade,    fabricante    e inspeção de órgão 

competente. 

UND 500 R$ 2,50 R$ 1.250,00  

16 

VINAGRE,    Produto    natural    fermentado, isento 

de corantes artificiais, ácidos orgânicos e   minerais   

estranhos,   livre   de   sujidades, material   terroso   

e   detritos   de   animais   e vegetais,     embalagens     

de     500ml,     com identificação do fornecedor, data 

de validade, data de fabricação e lote. 
UND 1.000 R$ 2,75 R$ 2.750,00  



Prefeitura Municipal de Angical do Piauí 
CNPJ 06.554.752/0001-80 
Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro 
Angical do Piauí 
CEP: 64.410-000 
Email – pref.angicaldopi@gmail.com 

 

17 

CAFÉ EM PÓ, selo da ABIC - com tolerância de 

1% de impurezas, com ausência de larvas, parasitos      

e      substâncias      estranhas.      – Embalagens de 

250g 
UND 3.000 R$ 5,99 R$ 17.970,00  

18 

CHOCOLATE  EM  PÓ  50%,  sendo  composto por     

cacau     em     pó     solúvel,     açúcar     e 

aromatizante,  com  no  mínimo  32%  de  cacau em 

sua concentração. Embalagens de 500g 
UND 2.000 R$ 19,90 R$ 39.800,00  

19 

CACAU   EM   PÓ   100%,   tendo   com   único 

ingrediente  o  cacau,  com  selo  de  inspeção, sabor 

e odor característico, acondicionado em embalagem   

integra   de    500g,   onde   deve constar,   dados   do   

fabricante,   bem   como validade do produto. 

UND 1.000 R$ 29,90 R$ 29.900,00  

20 

AVEIA EM FLOCOS – produto resultante da 

moagem  de  grãos  de  aveia  após  limpeza  e 

classificação.  Composição  centesimal:  12g  de 

proteínas, 8g de lipídio e 63g de carboidrato - 

embalagem 500g. 

UND 1.200 R$ 8,90 R$ 10.680,00  

21 

FEIJÃO   PRETO,   tipo   1,   de   1ª   qualidade 

constituído  de  no  mínimo  de  90%  a  98%  de 

grãos inteiros e íntegros, na cor característica a 

variedade    correspondente    de    tamanho   e 

formatos  naturais  maduros,  limpos  e  secos, 

embalagem de 1kg 

KG 900 R$ 9,00 R$ 8.100,00  

22 

FEIJÃO   SEMPRE   VERDE,   tipo   1,   de   1ª 

qualidade constituído de no mínimo de 90% a 98%   

de   grãos   inteiros   e   íntegros,   na   cor 

característica  a  variedade  correspondente  de 

tamanho e formatos naturais maduros, limpos e 

secos, embalagem de 1kg 

KG 900 R$ 9,00 R$ 8.100,00  

23 

FEIJÃO MULATINHO, tipo 1, de 1ª qualidade 

constituído  de  no  mínimo  de  90%  a  98%  de 

grãos inteiros e íntegros, na cor característica a 

variedade    correspondente    de    tamanho   e 

formatos  naturais  maduros,  limpos  e  secos, 

embalagem de 1kg 

KG 900 R$ 9,00 R$ 8.100,00  

24 

AMIDO   DE   MILHO   –   produto   amiláceo 

extraído   do   milho,   fabricado   a   partir   de 

matérias   primas   sãs   e   limpas   isentas   de 

matérias  terrosas  e  parasitos,  não  podendo estar 

úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma    de    

pó,    deverão    produzir    ligeira crepitação    quando    

comprimido    entre    os dedos.   Umidade   máxima   

14%p/p,   acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p 

e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 

500g. 

KG 300 R$ 9,90 R$ 2.970,00  



Prefeitura Municipal de Angical do Piauí 
CNPJ 06.554.752/0001-80 
Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro 
Angical do Piauí 
CEP: 64.410-000 
Email – pref.angicaldopi@gmail.com 

 

25 

FARINHA DE MANDIOCA - pacote de 1kg. O   

produto   deverá   apresentar   registro   no órgão 

competente e informações nutricionais, o  conteúdo  

deve  estar  bem  solto  e  seco  no pacote, deve ter 

cor e odor característico, não deverá  apresentar  

problemas  com  misturas inadequadas     ao     

produto,     presença     de impurezas, não deve ter 

manchas de cor preta, azulada ou esverdeada, sabor 

alterado e peso insatisfatório. A embalagem deve 

estar intacta e prazo de  validade mínimo de  seis  

meses  a partir da data de entrega. 

KG 200 R$ 6,00 R$ 1.200,00  

26 

FECULA DE MANDIOCA, produto amiláceo 

extraído  da  mandioca  (Manihot  esculenta). devem  

ser  fabricados  a  partir  de  matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matéria terrosa e   de   parasitos.   

Não   podem   estar   úmidos, fermentados  ou  

rançosos.  Devem  produzir ligeira  crepitação  

quando  comprimido  entre os dedos. 

KG 200 R$ 5,50 R$ 1.100,00  

27 

MANTEIGA   COM   SAL,   obtida   a   partir 

batedura do creme de leite fermentado ou não, sendo  

a  gordura  seu  principal  componente  - embalagem    

de    250g,    contendo    selo    de inspeção   federal,    

estadual   ou   municipal, dados do fabricante e data 

de validade. 

UND 300 R$ 9,00 R$ 2.700,00  

28 

SARDINHAS  –  sardinhas  ao  próprio  suco  c/ óleo   

comestível,   preparada   com   pescado fresco,  

limpo,  eviscerado,  cozido,  imersa  em óleo 

comestível. Ingredientes: sardinhas, água de    

constituição    (ao    próprio    suco),    óleo comestível  

e  sal.  Embalagem:  em  lata  com revestimento   

interno   apropriado,   vedada, isento de ferrugens e 

substâncias nocivas, com peso  líquido  de  125g.  

Na  embalagem  deve conter as seguintes 

informações: identificação da empresa, peso, data 

de validade, carimbo de inspeção estadual ou 

federal. 

UND 6.600 R$ 4,49 R$ 29.634,00  

29 

ADOÇANTE     DIETÉTICO,     à     base     de 

edulcorante      natural,      líquido      ou      pó, 

acondicionado em embalagem resistente, com 

identificação    na    embalagem    (rótulo)    dos 

ingredientes,       valor       nutricional,       peso, 

fornecedor,   data   de   fabricação   e   validade. 

Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da 

data de entrega. 

UND 100 R$ 4,29 R$ 429,00  
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30 

PTS    –    características    técnicas:    Proteína 

Texturizada   de   Soja.   Sendo   composta   por 

proteína  desengordurada  de  soja,  obtida  a partir 

de grãos de soja limpos e submetidos a processo      

tecnológico      adequado,      deve apresentar  cor,  

odor  e  sabor  característico, deve   estar   livre   de   

sujidades,   parasitas   e larvas. Embalagem: deve 

estar acondicionada em  sacos  plásticos  bem  

vedados,  com  peso líquido de 250g. Prazo de 

validade mínimo 06 meses a partir da data de 

entrega. 

UND 5.000 R$ 7,00 R$ 35.000,00  

31 

SUCO NATURAL, NECTAR, SEM AÇÚCAR, 

sabores diversos, garrafas de 500ml em caixas com   

12   garrafas,   produto   industrializado. Com 

validade de no máximo 30 dias antes da data de 

entrega. 

UND 1.500 R$ 5,50 R$ 8.250,00  

32 

IOGURTE       NATURAL,       tendo       como 

ingredientes,  leite  integral  e/ou  leite  integral 

reconstituído,    leite    desnatado    e/ou    leite 

desnatado     reconstituído,     leite     em     pó 

desnatado    e    fermento    lácteo.       Mantido 

refrigerado, isento de estufamento, mofo, sem 

precipitação,  acondicionado  em  embalagem de   

polietileno   resistente,   atóxico,   contendo 200ml.      

Contendo      na      embalagem      a identificação do 

produto, marca do fabricante, validade, data de 

embalagem, peso líquido e selo de inspeção do 

órgão competente. 

UND 1200 R$ 3,29 R$ 3.948,00  

33 

QUEIJO TIPO COALHO, com registro no SIF ou 

SIE ou SIM, produto elaborado unicamente com  

leite  de  vaca,  e  fermentos  lácteos,  com aspecto 

de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,   

cheiro   próprio,   sabor   suave, levemente salgado. 

KG 260 R$ 35,00 R$ 9.100,00  

34 

OVOS   –   características   técnicas:   ovos   de 

galinha  “tipo  grande”,  casca  lisa.  Os  ovos 

deverão   estar   limpos.   Não   poderão   estar 

trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com 

registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. 

Prazo de validade mínimo 15 dias a contar a partir 

da data de entrega – cartela 30 

CRT 1.000 R$ 17,90 R$ 17.900,00  
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CARNE   BOVINA   MOÍDA,   magra   de   1ª 

congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem   

pegajosa,   cor   própria   sem   manchas esverdeadas,   

cheiro   e   sabor   próprio,   com ausência   de   

sujidades,   parasitos   e   larvas. Devendo conter no  

máximo 10% de gordura deve ser isenta de 

cartilagens e de ossos, com registro no SIF, SIE, 

SIM - embalagem 1kg. 

KG 4.000 R$ 31,00 R$ 124.000,00  

36 

CARNE BOVINA resfriada ou congelada tipo 

patinho em bifes com registro no SIF, SIE ou SIM.  

Aspecto  próprio,  não  amolecida  e  nem pegajosa,      

cor      própria      sem      manchas esverdeadas,   

cheiro   e   sabor   próprio,   com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

KG 4.000 R$ 42,00 R$ 168.000,00  

37 

CARNE SUÍNA, congelada, de 1ª qualidade, 

pesando individualmente no máximo 2kg, em 

embalagem  transparente,  bem  lacrada,  com 

denominação do nome do produto, fabricante, 

registro no Ministério da Agricultura (SIF, SIE ou 

SIM), data de fabricação e validade. 

KG 2.000 R$ 24,00 R$ 48.000,00  

38 

FRANGO     INTEIRO,     congelado,     de     1ª 

qualidade,     pesando    individualmente     no 

máximo  2kg,  em  embalagem  transparente,  à 

vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome    

do    produto,    fabricante,    endereço, registro no 

Ministério da Agricultura (SIF, SIE OU SIM), data 

de fabricação e validade 

KG 5.000 R$ 18,00 R$ 90.000,00  

39 

FRANGO     INTEIRO,     resfriado,     de     1ª 

qualidade,   pesando   no   máximo   3   kg,   em 

embalagem  transparente,  bem  lacrada,  com selo    

de    inspeção    federal,    estadual    ou municipal. 

Data de validade de no máximo 72 horas. 

KG 5.000 R$ 18,00 R$ 90.000,00  

40 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO – cortado em 

fatias (filé), sem pele, congelado. Embalagem: deve  

estar  intacta,  polietileno,  transparente, atóxica, 

contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as 

seguintes informações: identificação da  empresa,  

peso,  data  de  processamento  e data  de  validade,  

identificação  do  tipo  de carne,  carimbo  de  

inspeção  federal,  estadual ou  municipal.  Prazo  de  

validade  mínimo  03 meses a contar a partir da data 

de entrega. 

KG 4.000 R$ 22,00 R$ 88.000,00  

41 

FÍGADO BOVINO resfriado ou congelado em bifes 

com registro no SIF, SIE ou SIM. Aspecto próprio,  

não  amolecida  e  nem  pegajosa,  cor própria  sem  

manchas  esverdeadas,  cheiro  e sabor  próprio,  com  

ausência  de  sujidades, parasitos e larvas. 

KG 2.000 R$ 19,00 R$ 38.000,00  
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42 

LINGUIÇA TIPO CALABRESA – embalagem 

5kg com registro no SIF ou SIE. Com aspecto 

característico,    cor    própria    sem    manchas 

pardacentas  ou  esverdeadas,  odor   e   sabor 

próprio,   com   adição   de   água   ou   gelo   no 

máximo 3%. 

KG 1.200 R$ 32,90 R$ 39.480,00  

43 

ABACAXI,  comum,  in  natura,  com  grau  de 

maturação  adequado  para  o  consumo,  sem 

apresentar  avarias  de  casca,  procedente  de 

espécies  genuínas  e  sãs.  Isento  de  lesões  de 

origem física, mecânica ou biológica, matéria 

terrosa,    sujidades    ou     corpos    estranhos 

aderidos    à    superfície    externa,    livre    de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

UND 3.000 R$ 5,00 R$ 15.000,00  

44 

ABACATE,  comum  extra   in  natura,  polpa firme 

ao toque, casca lisa e brilhante, com grau de   

maturação   adequado   para   o   consumo, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de   

lesões   de   origem   física,   mecânica   ou biológica, 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à  superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

  

KG 2.000 R$ 9,50 R$ 19.000,00  

45 

BANANA PRATA - que não esteja verde, nem 

totalmente   madura,   deverá   estar   sempre presas  

a  penca,  sem  manchas  ou  amassadas, de 1ª 

qualidade. 
DZ 250 R$ 8,50 R$ 2.125,00  

46 

BANANA  NANICA  -  que  não  esteja  verde, nem 

totalmente madura, deverá estar sempre presas  a  

penca,  sem  manchas  ou  amassadas, de 1ª 

qualidade. 
DZ 250 R$ 8,50 R$ 2.125,00  

47 

BANANA PACOVAN - que não esteja verde, nem 

totalmente madura, deverá estar sempre presas  a  

penca,  sem  manchas  ou  amassadas, de 1ª 

qualidade. 
DZ 250 R$ 8,50 R$ 2.125,00  

48 

MAÇÃ NACIONAL – casca lisa, novinha, de 1ª 

qualidade, tamanho médio, não pode estar murcha 

nem amassada, sem imperfeições. 
UND 17.000 R$ 1,75 R$ 29.750,00  

49 

MARACUJA  AZEDO  –  deve  ter  casca  lisa  e 

brilhante, não apresentar manchas escuras ou 

rachaduras,      nem      estar      murcho,      sem 

imperfeições, de 1ª qualidade. 
KG 800 R$ 8,70 R$ 6.960,00  

50 

MELÃO - amarelo, a casca deve ser firme, sem 

rachaduras e de cor vibrante, doce, suculento, de 1ª 

qualidade. 
KG 4.000 R$ 5,50 R$ 22.000,00  
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51 

MANGA,   frutos   variando   entre   as   cores 

amarelo  ao  avermelhado.  Polpa  suculenta  e firme,  

com  sabor  característico,  intacta,  livre de 

sujidades e pragas 
KG 3.000 R$ 6,50 R$ 19.500,00  

52 

GOIABA,  fruto  com  casca  verde  e  interior 

vermelho,      com      ponto      de      maturação 

adequado, firme, livre se sujidades e pragas. 
KG 2.000 R$ 6,60 R$ 13.200,00  

53 

CAJU,     pseudofruto     com     polpa     ácida 

adocicada, coloração variando do amarelo ao 

vermelho, livre de pragas e sujidades. 
KG 2.000 R$ 5,90 R$ 11.800,00  

54 

ACEROLA,   frutos   de   coloração   vermelho vivo,    

firmes,    com    adequado    ponto    de maturação,    

limpos,    isentos    de    pragas    e sujidades. 
KG 2.000 R$ 5,00 R$ 10.000,00  

55 

LARANJA,  in  natura,  procedente  de  espécie 

genuína e sã, fresca, com grau de maturação 

adequado  para  o  consumo,  sem  apresentar avarias  

de  casca.  Isento  de  lesões  de  origem física, 

mecânica  ou biológica matéria terrosa, sujidades   

ou   corpos   estranhos   aderidos   à superfície   

externa,   livre   de   enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

KG 3.000 R$ 3,50 R$ 10.500,00  

56 

MAMÃO, in natura, apresentando maturação média  

(de  vez),  polpa  firme  ao  toque,  sem apresentar  

avarias  de  casca,  procedente  de espécie genuína e 

sã, fresca. Isento de lesões de origem  física,  

mecânica  ou  biológica  matéria terrosa,    sujidades    

ou     corpos    estranhos aderidos    à    superfície    

externa,    livre    de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

KG 2.000 R$ 3,00 R$ 6.000,00  

57 

MELANCIA     in     natura,     com     grau     de 

maturação  adequado  para  o  consumo,  casca firme  

sem  avarias,  polpa  firme  de  coloração vermelha   

com   aparência   fresca   e   macia, procedente  de  

espécie  genuína  e  sã,  fresca. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à  

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

KG 4.000 R$ 3,40 R$ 13.600,00  

58 

MACAXEIRA,  raiz  firme,  livre  de  material 

terroso,   broca   ou   fungo,   com   cozimento 

adequado,   ficando   com    as   características 

organolépticas desejáveis. 
KG 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00  

59 ABOBORA,    firme,    com    boa    maturação, 

integra, livre de pragas ou sujidades 

KG 500 R$ 5,50 
R$ 2.750,00  

60 ABOBRINHA,   com   coloração   verde   vivo, 

integra, livre se material terroso e pragas. 

KG 300 R$ 5,50 
R$ 1.650,00  
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61 PEPINO, coloração verde escuro, não murcho, 

integro, livre de sujidades e pragas. 

KG 300 R$ 4,00 
R$ 1.200,00  

62 

ALFACE,  folhas  verdes  brilhantes,  ponto  de 

colheita anterior a  presença  de amargor,  não 

murchas, livre de material terroso ou pragas, sem 

resíduos de pesticidas ou inseticidas. 

PÇ 1.500 R$ 3,00 R$ 4.500,00  

63 

PIMENTÃO – verde, casca lisa e brilhante, não 

pode  estar  murcho  e  nem  melando,  de  1ª 

qualidade. 
KG 300 R$ 4,89 R$ 1.467,00  

64 

COUVE    FOLHA,    folhas    verdes    escuras, 

integras,  livre  de  material  terroso,  isenta  de 

pragas,    sem    resíduos    de    inseticida    ou 

pesticidas. 
MÇO 2.000 R$ 6,00 R$ 12.000,00  

65 

BATATA   DOCE,   lisa,   firme   e   compacta, 

devendo ser grauda, isenta de enfermidades, 

parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem  

danos  físicos  e  mecânicos  oriundos  do manuseio 

e transporte, livre de resíduos. 

KG 500 R$ 5,49 R$ 2.745,00  

66 

BETERRABA     -  Bulbo  integro,  não  deverá 

apresentar   problemas   com   coloração,   não 

machucado,   não  perfurado  ou  brocado.   O 

produto deve esta intacto. 
KG 400 R$ 6,50 R$ 2.600,00  

67 

BATATA  INGLESA,  In  natura,  com  a  polpa 

intacta   e   limpa,   firme,   lisa,   de   tamanho 

uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, 

fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades ou   

corpos   estranhos   aderidos   à   superfície externa,    

livre    de    enfermidades,    insetos, parasitas e 

larvas, sem manchas esverdeadas e livre de brotos. 

KG 400 R$ 7,00 R$ 2.800,00  

68 

CENOURA,    in    natura,    cor    laranja-vivo, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, 

firme,  lisa,  sem  rugas,  de  aparência  fresca. Isento   

de   brotos,   lesões   de   origem   física, mecânica    

ou    biológica    matéria    terrosa, sujidades   ou   

corpos   estranhos   aderidos   à superfície   externa,   

livre   de   enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 400 R$ 6,49 R$ 2.596,00  

69 

CHUCHU,    in    natura,    pouca    rugosidade 

tamanho    médio,    procedente    de    espécies 

genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e firme. Isento 

de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à  superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 400 R$ 5,49 R$ 2.196,00  
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70 

ALHO  NATURAL  extra,  os  dentes  devem estar   

bem   definidos,   limpos,   firmes,   sem manchas e 

livre de broto. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, matéria terrosa,    sujidades    

ou     corpos    estranhos aderidos    à    superfície    

externa,    livre    de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

UND 2000 R$ 2,00 R$ 4.000,00  

71 

CEBOLA      BRANCA,      fresca,      com      as 

extremidades firmes, cor brilhante, haste bem seca. 

Isento de broto, enfermidades, lesões de origem     

física,     mecânica     ou     biológica, substâncias   

terrosas,   sujidades   ou   corpos estranhos    aderidos    

à    superfície    externa, insetos, parasitas e larvas. 

KG 500 R$ 6,00 R$ 3.000,00  

72 

TOMATE,  in  natura,  procedente  de  espécies 

genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e firme, 

coloração uniforme, casca lisa e firme. Isento de   

lesões   de   origem   física,   mecânica   ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à  superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.000 R$ 8,00 R$ 16.000,00  

73 

MEL    DE    ABELHA,    natural    puro    sem 

conservantes e aditivos, com devida inspeção de  

órgão  competente,  em  embalagem    com tampa 

contendo 500 g. 
POTE 200 R$ 45,00 R$ 9.000,00  

74 

PÃO   DOCE,   peso   de   50g   cada   unidade, 

preparado a partir de matérias-primas sãs, de 

primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e    

parasitas    e    em    perfeito    estado    de 

conservação.  Será  rejeitado  o  pão  queimado ou     

mal     cozido,     com     odor     e     sabor 

desagradável, presença  de fungos e não será 

permitida a adição de farelos e de corantes de 

qualquer     natureza     em     sua     confecção. 

Acondicionado em embalagem de polietileno 

resistente.     Contendo     na     embalagem     a 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo 

de validade, data de embalagem, peso líquido. 

Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato 

da entrega. 

UND 25.000 R$ 1,00 R$ 25.000,00  
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PÃO FRANCÊS, peso 50g. Formato fusiforme com  

adição  de  sal,  composto  de  farinha  de trigo 

especial, água, sal, e fermento químico. Deverão   

ser   acondicionadas   em   sacos   de polietileno  

atóxico,  resistente  e  transparente de forma que o 

produto seja entregue íntegro. O    produto    deverá    

apresentar    validade mínima de 24 horas após 

entrega. 

UND 25.000 R$ 1,00 R$ 25.000,00  

76 

POLPA DE ABACAXI, integral, pasteurizada, 

congelada, sem adição de corantes artificiais e 

aditivos    químicos,    sabor    característico    e 

agradável.       Isenta       de:       vestígio       de 

descongelamento, odor forte e desagradável e 

qualquer           substância           contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, peso líquido de    01    

kg,    contendo    na    embalagem    a identificação   

do   produto,   peso,   marca   do fabricante,    prazo    

de    validade,    carimbos oficiais    e    selo    de    

inspeção    do    órgão competente  e  data  de  

embalagem.  Validade mínima de 12 (doze) meses, 

a contar da data de entrega. 

KG 1.500 R$ 18,00 R$ 27.000,00  

77 

POLPA  DE  GOIABA,  integral,  pasteurizada, 

congelada, sem adição de corantes artificiais e 

aditivos    químicos,    sabor    característico    e 

agradável.       Isenta       de:       vestígio       de 

descongelamento, odor forte e desagradável e 

qualquer           substância           contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, peso líquido de    01    

kg,    contendo    na    embalagem    a identificação   

do   produto,   peso,   marca   do fabricante,    prazo    

de    validade,    carimbos oficiais    e    selo    de    

inspeção    do    órgão competente  e  data  de  

embalagem.  Validade mínima de 12 (doze) meses, 

a contar da data de entrega 

KG 1.500 R$ 18,00 R$ 27.000,00  
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POLPA        DE        MARACUJÁ,        integral, 

pasteurizada,    congelada,    sem    adição    de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico  e  agradável.  Isenta  de:  vestígio de       

descongelamento,       odor       forte       e desagradável       

e       qualquer       substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, peso    líquido    de    

01    kg,    contendo    na embalagem a identificação 

do produto, peso, marca   do   fabricante,   prazo   de   

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 

órgão competente  e  data  de  embalagem.  Validade 

mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 

entrega. 

KG 1.500 R$ 18,00 R$ 27.000,00  

79 

POLPA   DE   CAJU,   integral,   pasteurizada, 

congelada, sem adição de corantes artificiais e 

aditivos    químicos,    sabor    característico    e 

agradável.       Isenta       de:       vestígio       de 

descongelamento, odor forte e desagradável e 

qualquer           substância           contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, peso líquido de    01    

kg,    contendo    na    embalagem    a identificação   

do   produto,   peso,   marca   do fabricante,    prazo    

de    validade,    carimbos oficiais    e    selo    de    

inspeção    do    órgão competente  e  data  de  

embalagem.  Validade mínima de 12 (doze) meses, 

a contar da data de entrega. 

KG 1.500 R$ 18,00 R$ 27.000,00  

80 

ÓLEO  DE  SOJA   REFINADO,  Tipo  1,  que 

sofreu  processo  tecnológico  adequado  como, 

neutralização,   clarificação,   frigorificação  ou não 

e desodorização- emb pet 20X900ml. 
UND 3.000 R$ 10,99 R$ 32.970,00  

VALOR TOTAL R$ 

1.569.158,00 
 

 

1.2 O prazo de vigência da contratação será até 12 (doze)de meses 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Contratação de empresa para aquisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Angical do Piauí/PI 

2.2. Considerando a grande demanda de utilização desses produtos e ao mesmo tempo a 

necessidade de controle e racionalização do gasto público, o Pregão eletrônico apresenta-se como 

ferramenta comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, para contratação conforme a 

necessidade e disponibilidade de recursos orçamentários. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
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3.1 O objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 

2002, e do Decreto nº 10.024/2019. 

3.2 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar que 

atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1 O prazo de entrega dos produtos será mediante ordem de fornecimento autorizado pelo setor 

competente da Prefeitura Municipal de Angical do Piauí/PI. 

4.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 São obrigações da Contratante: 

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 5.1.2 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.3 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

5.1.4 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 
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6.1.1 efetuar do fornecimento, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de 

Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.1.4 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.5 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar o fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

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

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

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

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

9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
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eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

10.1.01 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

10.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 

art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3.01 Constatando-se, junto a secretaria de finanças do município, a situação de irregularidade do 

fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

10.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

10.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 
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10.7 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante. 

10.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito 

do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

10.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa. 

10.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao setor 

competente da Prefeitura Municipal. 

10.11.1.  Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

10.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

10.12.1  A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

11.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

11.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

11.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5 cometer fraude fiscal; 

11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

11.2.2 multa moratória de 0,3% (três décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

11.2.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

11.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

11.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

11.2.6 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado/Município com o 

consequente descredenciamento no CADUF pelo prazo de até cinco anos; 

11.2.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em 

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 deste Termo de 

Referência. 

11.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

11.3.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

11.3.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 



Prefeitura Municipal de Angical do Piauí 
CNPJ 06.554.752/0001-80 
Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro 
Angical do Piauí 
CEP: 64.410-000 
Email – pref.angicaldopi@gmail.com 

 

11.3.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

11.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no setor competente da Prefeitura 

Municipal. 

12. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

12.1. O custo total máximo da contratação é de R$ 1.569.158,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e 

nove mil, cento e cinquenta e oito reais).  

 

Barone Soares Freitas 

Secretário Municipal de Gestão, Administração, Planejamento e Finanças 
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ANEXO II (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

(Proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2022) 

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ/MF: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 

FONE: (    )                                                                    FAX: (    )  

NOME PARA CONTATO: 

02 – DADOS BANCÁRIOS: 

 Conta n.º: _________________ 

 Agencia n.º: _______________ 

 Banco: ____________________ 

03 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 

04 – VALIDADE DA PROPOSTA: conforme Edital 

05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO – Imediatamente após a solicitação. 

06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  

________________ , _____de _____________________de 2021. 

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 

Assinatura do Representante legal 

Nome: 

Cargo: 

RG.: 

CPF: 

Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa.  
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ANEXO III 

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF 

no ........................., DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e  mão-de-obra infantil. 

 

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

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

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

(representante) 

 

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

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

  

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da 

lei,  de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; 

que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei 

Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei 

Complementar. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V 

     M O D E L O 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço ____________________________, 

telefone/fax nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os 

requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como 

RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

Contratação de empresa para aquisição de  Gêneros alimentícios para Merenda Escolar para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Angical do Piauí/PI 

 

CONTRATO Nº 001/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ /PI, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ nº 06.554.752/0001-80, com sede na Av. João Siqueira Paz, S/N - CENTRO, em 

Angical do Piauí - PI, CEP 64.410-000, neste ato representado por seu atual Prefeito Municipal, Sr. Bruno 

Ferreira Sobrinho Neto, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

............................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ................, Inscrição Estadual nº 

....................., estabelecida na cidade de ..............., à Rua ................ nº ......, bairro .................., telefone 

(....)............., celular (....)............., CEP ..........., representada neste ato por seu sócio _____, .............. ...., 

inscrito no CPF(MF) sob o  nº ................., residente e domiciliado à Rua ........................., nº ....., bairro na 

cidade de ..........................,..........., doravante denominada apenas CONTRATADA, , resolvem de comum 

acordo firmar o presente Contrato de Contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios 

para merenda escolar para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação no município 

de Angical do Piauí/PI de acordo com a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 

considerando o resultado do Processo Administrativo nº 001/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 

001/2022, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações,  mediante cláusulas e condições seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de Gêneros 

Alimentícios para merenda Escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 

no município de Angical do Piauí/PI, conforme especificações e quantidades constantes deste contrato, 

para serem prestados à Prefeitura Municipal de Angical do Piauí/PI.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

A aquisição de Gêneros Alimentícios ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o 

disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão Eletrônico. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a 

Pregão Eletrônico nº 001/2022, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA, no que esta não 

contrariar aqueles. Esses documentos constam do Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico 

nº 001/2022 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de 

transcrição.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 
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I – Emitir a ordem de fornecimento, assinada pela autoridade competente; 

II – Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato; 

III – Fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através da Secretaria de Administração. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

I – Executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento 

Convocatório e com a sua proposta; 

II – Fornecer os produtos nos locais e horários determinados, de acordo com a conveniência da 

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí - PI; 

III – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

IV – Assumir, por sua conta exclusiva todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive 

impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido 

objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

V – Utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária 

regulares; 

VI – Manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VII – Fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará por até 12(doze) meses podendo ser 

prorrogado ou aditivado por interesse público e de acordo com a conveniência do Município nos termos 

da lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FONTE DE RECURSO 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos oriundos do FPM, 

ICMS, PNAE, Conta Movimento e outras receitas tributárias.  

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ ______________________, 

conforme os preços constantes da Planilha de Orçamento proposta pela contratada, que é parte 

integrante deste Contrato. 

CLÁUSULA NONA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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A recomposição dos valores do produto reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico 

financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do produto 

ofertado em sua proposta na época da licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 

CONTRATADA quando da entrega da fatura de produto, devendo apresentar planilha de custo 

detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será 

analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a 

faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado 

pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos 

promocionais praticados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da 

nota fiscal/fatura, estando devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro 

deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma 

forma de atualização do valor devido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for 

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

ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada através do Responsável Técnico indicado pela 

Prefeitura. 

PARÁGRAFO ÚNICO - o servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, 

garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da 

Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual 

de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer 

cláusula contratual ou do Pregão Eletrônico. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos 

de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos 

ou cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 

da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial 

do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às 

consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos 

no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado na Imprensa Oficial, no prazo previsto no parágrafo 

único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Regeneração/PI, para dirimir as questões derivadas deste Contrato. E 

por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias 

assinam as partes abaixo. 

Angical do Piauí/PI, _______ de ___________________ de 2022. 

 

P/CONTRATANTE 

Bruno Ferreira Sobrinho Neto 

Prefeito Municipal 

 

P/CONTRATADA 

--------------------------------------- 

TESTEMUNHAS 

_______________________________ 

CPF 

_______________________________ 

CPF 


