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Processo Licitatório Nº.30/2020 Pregão Eletrônico p/ Registro de Preços Nº.15/2020 

 
1. DA LICITAÇÃO 
 
1.1. O Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.804.212/0001-96, com sede à Rua Porto União, 968, Centro, CEP 
89883-000, através do seu Prefeito Municipal Sr. Leonir Antônio Hentges, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO com 
início da sessão pública às 08h30min  do dia 15 de setembro de 2020, do tipo menor preço por item, 
para o Registro de Preços destinado a eventual e futura contratação do objeto especificado no Anexo I 
deste Edital. O presente certame será regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123, 14 de dezembro de 2006, Lei 
Orgânica Municipal e suas alterações e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, observadas as 
condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 
 
1.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do sistema eletrônico 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, com o 
suporte de sua Equipe de Apoio. 
 
1.3. Recebimento das propostas: até as 08h25min do dia 15/09/2020;  
 
1.4. Abertura das propostas: 15/09/2020 às 08h30min;  
 
1.5. Início da sessão de disputa de preços: Imediatamente após aceitação das propostas;  
 
1.6. Tempo de disputa: 10 minutos, prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. A prorrogação automática 
da etapa de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação; 
 
1.6.1. Referência de tempo: para todas as referências de tempo será considerado o horário oficial de 
Brasília-DF;  
 
OBS.: A licitante deverá observar a data e os horários limites previstos para a abertura das 
propostas, atentando também para a data e horário para início da disputa. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE ALUNOS DOS PROGRAMAS 
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) JUNTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, de acordo com as especificações e quantidades 
constantes no Anexo I – Termo de Referência, do presente Edital.  
 
2.2. A administração não se obriga a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização 
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
  
2.3. As quantidades são estimativas, podendo o governo municipal adquiri-las em quantidades maiores, 
menores ou ainda não as adquirir. 
 
2.4. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
Propostas. 
 
3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL   
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3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro 
em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico, através do Portal de Compras Públicas.  
 
3.1.1. A autoridade competente responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data de recebimento do pedido.  
 
3.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração.  
 
3.2. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal de Compras 
Públicas. 
 
3.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a autoridade competente decidir sobre a 
impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.  
 
3.2.2. Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.  
 
3.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
3.4. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 
implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 
 
3.5. 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. 
 
3.6. 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. 
 
3.7. 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. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. A presente licitação, em cumprimento à Lei Complementar nº 123/2006, destina-se 
EXCLUSIVAMENTE à participação de empresas classificadas como Microempresa (ME) ou Empresa 
de Pequeno Porte (EPP) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, 
qualificadas como tais nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 que preencherem as 
condições de credenciamento e demais exigências quanto à documentação constante deste Edital e que 
estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras 
Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes 
às condições deste Edital. 
 
4.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante 
deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.   
 
4.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial 
ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, em consórcio, que 
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estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, suspensas, ou que por esta 
tenham sido declaradas inidôneas. 
 
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. 
 
5.3. 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 ao Município de Águas de Chapecó 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. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
6.1. Após a divulgação do Edital, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto 
ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
 

6.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 

6.1.2. A proposta de preços, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a 
licitante, sob pena de desclassificação.  
 

6.1.3. Quando a marca identificar a empresa, este campo deverá ser preenchido como “marca 
própria”. 
 
6.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
6.3. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
6.4. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
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6.5. 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. 
 
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
 

6.6.1. Preço unitário para o item, em moeda corrente nacional, em algarismos, e, com no máximo 
duas casas decimais após a vírgula; 
 

6.6.2. Especificações detalhadas do objeto ofertado tais como marca, fabricante, consoante às 
exigências editalícias; 
 
6.7. 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. 
 
6.8. Nos valores propostos estarão inclusas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas 
administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão-de-obra, trabalho em 
sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam direta ou indiretamente 
na contratação dos serviços da presente Licitação. 
 
6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
6.10. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as 
seguintes Declarações online, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 
 

6.10.1. 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; 
 

6.10.1.1. 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; 

 
6.10.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

está em conformidade com as exigências do Edital. 
 
6.11. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão 
a licitante às sanções previstas no item 20 deste Edital. 
 
6.12. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de naturezas formais, desde que não comprometam o 
interesse público e da Administração. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
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7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
 
7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
 
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
7.7. 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. 
 
7.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 
 
7.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
7.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 
7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 
 
7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 
 
7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
7.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo Pregoeiro. 
 
7.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
 
7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
7.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
7.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
 

http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br/
mailto:compras@aguasdechapeco.sc.gov.br


 

Tel. (49)3339.0855 
www.aguasdechapeco.sc.gov.br - e-mail: compras@aguasdechapeco.sc.gov.br 

Rua Porto União, 968 – CNPJ: 82.804.212/0001-96 CEP 89883-000 –Águas de Chapeco (SC) 

 

7.22. A ordem de apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 
 

7.23.1. Produzidos no País; 
 

7.23.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 

7.23.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País; 
 

7.23.4. 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. 
 
7.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
 
7.25. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
7.26. O Pregoeiro solicitará a licitante melhor classificada que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados. 
 
7.27. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
 
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata. 
 
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
 
8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
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8.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
8.8. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos itens acima, o Pregoeiro 
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da 
proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação. 
 
8.9. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os 
demais licitantes. 
 
8.10. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 
8.11. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 
proposta do licitante será recusada. 
 
8.12. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações constantes no Termo de Referência. 
 
8.13. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo 
ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a 
ressarcimento. 
 
8.14. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas 
pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem 
direito a ressarcimento. 
 
8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
8.17. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
8.18. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.19. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
9. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. Os licitantes encaminharão os documentos exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com a proposta, em formato digital, sob pena de inabilitação; 
 

9.1.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 
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9.1.2. Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de cópia autenticada 

por cartório competente, ou outro sistema, ou ainda por via eletrônica (internet), desde que devidamente 
autorizado pelo órgão competente. 
 
9.2. Deverão ser encaminhados, via sistema, os seguintes documentos: 
 
9.2.1. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como 
das respectivas alterações, caso existam, que comprovem que o ramo de atividade da empresa é 
compatível com o objeto da Licitação. 
 

9.2.1.1 – Os documentos descritos no subitem “9.2.1” deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 
 
9.2.2. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos, nos termos do artigo 
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e art. 27 inciso V, da Lei 8.666/93 e alterações (conforme 
modelo do Anexo III do Edital). 
 
9.2.3. Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para Licitar com Poder 
Público, na forma do § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93 (conforme modelo do Anexo IV do Edital). 
 
9.2.4. Declaração que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco 
com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e os servidores municipais, bem como pessoas ligadas a 
qualquer deles por matrimonio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 
do Município de Águas de Chapecó – SC (conforme modelo do Anexo V do Edital). 
 
9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
9.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União);  
 
9.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual. 
 
9.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal. 
 
9.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F.G.T.S.), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 
 
9.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440 de 07/07/2011, 
consulta através do site www.tst.jus.br/certidao. 
 
9.4. Qualificação Econômico-Financeira 
 
9.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
Observação: Considerando a implantação do sistema E-PROC no Poder Judiciário de Santa Catarina, 
a solicitação de certidão Falência, concordata e recuperação judicial do Primeiro Grau, devem ser 
realizadas tanto no sistema SAJ5 quanto no sistema eproc (para estados que sejam exigidas).  As 
certidões de cada instância só terão validade se apresentadas conjuntamente. 
 
9.5. As empresas que declarem Microempresa – ME ou Empresas de Pequeno Porte junto ao site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, deverão anexar ainda a Certidão de enquadramento no 
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Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial 
da sede do licitante, de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As 
sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar 
Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do 
Art. 3° da Lei Complementar 123/2006. Esta(s) certidão(ões) deve(m) ter sido emitida(s) no ano de 
2020. Não serão aceitas declarações emitidas pela empresa e registradas na Junta Comercial. 
 
9.6. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
e, uma vez sendo declarada vencedora do certame, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito. 
 

9.6.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.6, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n o 8.666/1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
9.7. As certidões e documentos que não tenham seu prazo de validade consignado deverão ter sido 
emitidos no máximo 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura dos invólucros. 
 
9.8. A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas 
diligências, visando a conformar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas 
concorrentes. 
 
9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
9.11. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o 
número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte: 
 

9.11.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome 
e de acordo com seu CNPJ, ou; 
 

9.11.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e 
de acordo com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao INSS, 
por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, Certidão de Débito relativo aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e CNDT; 
 

9.11.3. Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
 

9.11.4. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial 
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
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10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 
 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, vinculam à Contratada. 
 
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 
10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros, e no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
 
10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 
 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 
11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 
 
11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 
 
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em 
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 
12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 
14. DOS VALORES ORÇADOS PELO MUNICÍPIO E PREÇOS MÁXIMOS 
 
14.1. Os valores totais por item orçados para a aquisição dos serviços, objeto desta licitação, estão 
descritos no Anexo I deste edital e deverão ser considerados como preços máximos por item admitidos 
no presente. 
 
15. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
15.1. A entrega dos produtos objeto deste certame deverá ser efetuada de forma parcelada em até 05 
(cinco) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento informando as quantidades desejadas. 
A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ao) efetuar as entregas somente após receber autorizações 
encaminhadas por escrito pela Administração Municipal, via e-mail. 
 
15.1.1 A entrega dos Produtos deverá ser efetuada sempre que solicitada, e não serão tolerados atrasos 
sem justificativa prévia e por escrito. 
 
15.2 - Os Produtos objeto desta licitação deverão ser entregues junto ao Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS (Rua Criciúma), no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV (Rua N. Sra. Aparecida em anexo ao Departamento de Educação) ou outro solicitado pelo 
departamento conforme informado na Autorização de Fornecimento, de segunda à sexta-feira, das 07:30 
às 11:30 e das 13:00 às 17:00, sem custo adicional ao município. 
 
15.3. Imediatamente após a entrega dos Produtos, objeto desta Licitação, os mesmos serão 
devidamente inspecionados pelo Setor Responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade 
ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação 
às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a 
contratada às penalidades constantes do item 20 e seus subitens. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. O Município de Águas de Chapecó efetuará o pagamento do objeto desta licitação, em até 20(vinte) 
dias após a entrega dos produtos, conforme Ordem Cronológica de Empenho por DR, acompanhado 
dos documentos fiscais devidamente atestados por servidor responsável. 
 
16.2. As notas fiscais eletrônicas deverão ser encaminhadas para o e-mail: 
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compras@aguasdechapeco.sc.gov.br, nos arquivos com extensão XML e PDF. 
 
16.3. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão às dotações previstas na Lei 
Orçamentária do Exercício de 2020/2021. 
 
17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E RESPECTIVA VIGÊNCIA 
 
17.1. Após a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente, será efetuado o registro 
dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante a assinatura das Atas de Registro de Preços 
(Anexo VI) pelo responsável pelo Órgão Gerenciador e pela licitante vencedora do certame, ficando 
vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros. 
 

17.1.1. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender à convocação 
para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada até 5 (cinco) dias após a homologação da 
licitação, nos termos supra referidos, convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para após aprovado o respectivo laudo, comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
negociação, assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
 
17.2. Os representantes legais das empresas que tiverem os preços registrados terão o prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para comparecerem ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 
Águas de Chapecó para assinarem a Ata, sob pena das sanções previstas no item 20 deste Edital. 
 
17.3. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será considerado o simples fato da empresa 
vencedora participar do certame licitatório e ter apresentado sua proposta final, por esta Comissão, como 
ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Eletrônico. Em caso de não atendimento ou recusa 
em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado ao Órgão Gerenciador convocar a segunda colocada 
para, ao mesmo preço e condições da primeira colocada, estar em condições de fornecer bens, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
18.4 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de Registro 
de Preços que terá validade de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da sua data de 
assinatura. 
 
18.5 O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado. 
 
18.6 Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às 
disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
 
18.7 Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Municipal poderá ou não 
contratar toda ou quantidades parciais do objeto deste Pregão. 
 
19. DA RESCISÃO 
 
19.1 - A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação ensejará 
sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa 
contratada direito a qualquer indenização. 
 
19.2 - A rescisão contratual poderá ser: 
 

19.2.1 - Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
 

19.2.2 - Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
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20. DAS PENALIDADES 
 
20.1. A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá 
sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente: 
 

20.1.1. Advertência; 
 

20.1.2. Multa de 10% sobre o valor do Contrato; 
 

20.1.3. Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos; 
 

20.1.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 
 

20.1.5. Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada. 
 
20.2. Se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública. 
 
21. DA FISCALIZAÇÃO 
 
21.1. A fiscalização do cumprimento do contrato caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1. Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no Setor de Compras e 
Licitações do Município de Águas de Chapecó no endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através 
do telefone (49) 3339-0855, de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 
horas. 
  
22.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas Leis Federais 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, se for o caso, conforme 
disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes 
à matéria. 
  
22.3. No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
 
a) Adiada a abertura da licitação;  
b) Alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93. 
 
22.4. O Município de Águas de Chapecó reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, 
no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
  
22.5. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente 
licitação é o da Comarca de São Carlos/SC, excluído qualquer outro. 
 
23. DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
23.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Modelo de Declaração Requisitos de Habilitação 
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Anexo III – Modelo de Declaração de Menor 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Inidonoidade 
Anexo V – Modelo de Declaração de não-parentesco 
Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços 
 
ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC, 28 de agosto de 2020. 
 
________________________________ 
LEONIR ANTONIO HENTGES 
PREFEITO MUNICIPAL  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo licitatório nº 30/2020 
Pregão Eletrônico p/ Registro de Preços Nº.15/2020 

 
TERMO DE REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE 
ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 
(SCFV) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
DADOS DO SOLICITANTE 
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, ESTADO DE SANTA CATARINA. 
RUA PORTO UNIÃO, 968 
BAIRRO: CENTRO 
CEP 89883000 – ÁGUAS DE CHAPECÓ 
 
OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS 
A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação do objeto em questão, 
poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e 
adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “Menor Preço 
por item”.  
Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não 
obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em 
relação ao objeto ofertado pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o menor preço por 
item. 
 
JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO 
Justifica-se a necessidade de aquisição para alimentação de alunos do programa por serem crianças 
em situação de vulnerabilidade social, classe baixa. 
 
OBJETO 
O objeto do presente processo licitatório é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) JUNTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
O presente processo terá a validade de 12 MESES, a contar da data de sua homologação e não será 
reajustado. 
 
LOCAL, DATA E HORA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do sistema eletrônico 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, com o 
suporte de sua Equipe de Apoio. O recebimento das propostas será até as 08h25min do dia 15/09/2020 
e a abertura das propostas será às 08h30min do mesmo dia. O início da sessão de disputa de preços 
dar-se-á imediatamente após aceitação das propostas. 
 
HABILITAÇÃO 
Serão exigidos para a habilitação no processo licitatório os seguintes documentos: 
 
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como 
das respectivas alterações, caso existam, que comprovem que o ramo de atividade da empresa é 
compatível com o objeto da Licitação. 
 

http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br/
mailto:compras@aguasdechapeco.sc.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

Tel. (49)3339.0855 
www.aguasdechapeco.sc.gov.br - e-mail: compras@aguasdechapeco.sc.gov.br 

Rua Porto União, 968 – CNPJ: 82.804.212/0001-96 CEP 89883-000 –Águas de Chapeco (SC) 

 

- Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal e art. 27 inciso V, da Lei 8.666/93 e alterações (conforme modelo do 
Anexo III do Edital). 
 
- Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para Licitar com Poder Público, 
na forma do § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93 (conforme modelo do Anexo IV do Edital). 
 
- Declaração que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e os servidores municipais, bem como pessoas ligadas a qualquer 
deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, do 
Município de Águas de Chapecó – SC (conforme modelo do Anexo V do Edital). 
 
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
- Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União);  
 
- Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual. 
 
- Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal. 
 
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F.G.T.S.), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 
 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440 de 07/07/2011, consulta 
através do site www.tst.jus.br/certidao. 
 
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
Observação: Considerando a implantação do sistema E-PROC no Poder Judiciário de Santa Catarina, 
a solicitação de certidão Falência, concordata e recuperação judicial do Primeiro Grau, devem ser 
realizadas tanto no sistema SAJ5 quanto no sistema eproc (para estados que sejam exigidas).  As 
certidões de cada instância só terão validade se apresentadas conjuntamente. 
 
- As empresas que declarem Microempresa – ME ou Empresas de Pequeno Porte junto ao site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, deverão anexar ainda a Certidão de enquadramento no 
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial 
da sede do licitante, de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As 
sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar 
Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do 
Art. 3° da Lei Complementar 123/2006. Esta(s) certidão(ões) deve(m) ter sido emitida(s) no ano de 
2020. Não serão aceitas declarações emitidas pela empresa e registradas na Junta Comercial. 
 
PROPOSTA 
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital e que forem 
superiores aos valores máximos admitidos por item. 
 
JULGAMENTO 
O julgamento no processo será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
Os serviços a serem contratados são: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
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1 

Batata inglesa selecionada de 1°qualidade, sem broto, 
uniforme, média a grande, limpa, grau médio de 
amadurecimento, sem rupturas, devidamente acondicionada 

kg 300,00 R$ 4,60 R$ 1.380,00 

2 

Maçã Fugi ou Gala, de 1°qualidade, com casca sã sem 
rupturas e pancadas, apresentando tamanho e cor uniforme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem 
ser frescas, sem danos físicos ou mecânicos e isenta de 
partes pútridas. 

kg 300,00 R$ 6,75 R$ 2.025,00 

3 

Abacaxi de 1°qualidade, tamanho médio, apresentando grau 
médio de maturação, com casca sã sem rupturas livres de 
enfermidades e isento de partes pútridas 

un 120,00 R$ 6,78 R$ 813,60 

4 

Carne bovina moída na hora de 2° qualidade, sem ossos, sem 
pele, pouca gordura, embalada em filme pvc transparente ou 
saco plástico transparente, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, peso e data de fabricação e validade. 
Com certificado da Vigilância Sanitária 

kg 300,00 R$ 22,55 R$ 6.765,00 

5 
Laranja para suco de 1º qualidade, tamanho uniforme, peso 
médio 200g, casca livre de fungo e partes pútridas 

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

6 

Mamão formosa de 1º qualidade, casca sã, apresentando 
tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem danos  físicos  e 
mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo estar bem 
desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de 
maturação 

kg 300,00 R$ 6,36 R$ 1.908,00 

7 

Canjica branca, de procedência nacional safra corrente, 
isento de mofo, odores ,embalagem de 500 gr. Validade de no 
mínimo 6 meses 

pt 20,00 R$ 3,45 R$ 69,00 

8 Canela em pó, pote de 30gr un 30,00 R$ 3,23 R$ 96,90 

9 
Leite integral UHT LONGA VIDA, embalagem tetra park de 1 
litro 

L 2,000,00 R$ 3,70 R$ 7.400,00 

10 
Sagu; tipo  1, pacote de 500gr, com data de fabricação e 
validade 

un 100,00 R$ 4,13 R$ 413,00 

11 Gordura resfriada animal, pacote com 1 kg. un 50,00 R$ 9,60 R$ 480,00 

12 Sal refinado iodado, embalagem de 1kg un 60,00 R$ 1,68 R$ 100,80 

13 

Alface tipo crespa, com folhas integrais, grau de maturação 
que permite manuseio, tamanho grande, embalagem em 
sacos transparente de primeiro uso 

un 150,00 R$ 3,43 R$ 514,50 

14 

Alho de 1° qualidade, grupo comum, roxo, tipo especial –
embalagem 100gr, com   identificação  no rótulo do prazo de 
validade 

pt 100,00 R$ 5,36 R$ 536,00 

15 

Banana caturra de 1° qualidade, graúda em penca com frutos 
com 60 a 70% de maturação, com casca uniforme, aroma e 
sabor da espécie, sem ferimentos 

kg 150,00 R$ 3,36 R$ 504,00 

16 
Bebida láctea fermentada com polpa de frutas, embalagem de 
900ml – sabores: morango, pêssego, uva 

un 200,00 R$ 4,05 R$ 810,00 

17 
Beterraba sem folhas de 1º qualidade, sem broa lavada, 
tamanho uniforme, media, sem ferimentos nem defeitos 

Kg 80,00 R$ 4,43 R$ 354,40 

18 
Brócolis de 1º qualidade, tamanho médio, tenro e fresco, 
isento de sujidade, cor própria, isento de parasitas e larvas. un 75,00 R$ 5,80 R$ 435,00 

19 

Carne bovina de primeira qualidade, tipo tatu ou similar, limpa, 
com ossos, sem pele, pouca gordura, resfriada isentas de 
aditivos ou substâncias que alterem suas características 
naturais para consumo, inspecionadas pelo Ministério da 
Agricultura e com certificado da Vigilância Sanitária. 

Kg 120,00 R$ 25,66 R$ 3.079,20 

20 

Carne suína tipo pernil sem osso, de primeira qualidade, 
resfriada, embalada, isentas de aditivos ou substâncias que 
alterem suas características naturais para consumo, 
inspecionado pelo Ministério da Agricultura e com certificado 
da Vigilância Sanitária 

Kg 300,00 R$ 13,95 R$ 4.185,00 

21 

Cebola de cabeça tamanho médio, nova de 1º qualidade, com 
casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de 
origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de 
enfermidades 

Kg 80,00 R$ 5,60 R$ 448,00 
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22 
Cenoura selecionada de 1º qualidade, padrão uniforme sem 
brotos, a granel, tipo grande comum. Kg 60,00 R$ 4,49 R$ 269,40 

23 
Chuchu de 1º qualidade, grau médio de amadurecimento, 
casca sem rupturas, tamanho médio, limpo devidamente 
acondicionado. 

Kg 150,00 R$ 5,56 R$ 834,00 

24 
Couve flor de 1º qualidade, tamanho médio, tenro e fresco 
isento de sujidade, cor própria, isento de parasitas e larvas. 

un 70,00 R$ 7,16 R$ 501,20 

25 

Mandioca limpa fresca de 1º qualidade, sem escurecimento 
tamanho médio, sem casca, lavadas, congelada 
acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, 
transparente. 

kg 100,00 R$ 5,16 R$ 516,00 

26 

Massa para pastel, resfriada contendo na embalagem 
descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação 
prazo de validade. Tamanho da massa grande, pacote com 
500 gramas 

un 750 R$ 6,63 R$ 4.972,50 

27 
Mortadela sem toucinho, embalagem de 1kg contendo na 
embalagem descrição do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, lote e prazo de validade 

un 50,00 R$ 10,23 R$ 511,50 

28 

Queijo mussarela fatiado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter, descrição do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, número de lote e prazo de validade 
produto deve estar acondicionado em embalagem plástica 
transparente. 

kg 50,00 R$ 31,50 R$ 1.575,00 

29 

Repolho verde, novo de 1º qualidade, folhas sãs, sem 
rupturas, com coloração uniforme, sem manchas, livre de 
enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica 
suficientemente desenvolvido, em perfeito estado de 
conservação e maturação 

un 80,00 R$ 5,40 R$ 432,00 

30 
Requeijão cremoso, produto pastoso, odor e sabor próprios, 
isento de mofo, embalagem de 250 gramas validade no 
mínimo 6 meses, com inspeção. 

un 80,00 R$ 5,76 R$ 460,80 

31 

Salsicha suína com corante de urucum, embalagem em 
pacote de aproximadamente 3 kg contendo na embalagem 
descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
número do lote e prazo de validade. 

un 35,00 R$ 32,50 R$ 1.137,50 

32 

Tomate selecionado de 1º qualidade, amadurecidos, polpa 
consistente, sem ferimentos, coloração uniforme, sem pontos 
pretos a granel, tamanho médio. 

kg 100,00 R$ 5,43 R$ 543,00 

33 

Carne de coxa e sobrecoxa de frango, embalagem em filme 
transparente com identificação do produto, prazo de validade 
e peso liquido, o produto deverá ter registro no ministério da 
agricultura e ou ministério da saúde. 

Kg 300,00 R$ 7,90 R$ 2.370,00 

34 

Macarrão tipo espaguete com ovos, vitaminado, composto de 
matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isento de 
material terroso, parasitas, embalado em pacote com 500 
gramas. Prazo de validade mínima de 6 meses 

un 200,00 R$ 2,70 R$ 540,00 

35 

Óleo de soja- característica técnica óleo de soja100% natural. 
Embalagem PET com 900ml isento de odores estranhos ou 
qualquer substancias nociva. Prazo de validade mínimo 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 

un 100,00 R$ 4,96 R$ 496,00 

36 
Chá em pacote de Poliet. Embalagem c/ 10 saches de 10 
gramas- vários sabores 

un 100,00 R$ 3,24 R$ 324,00 

37 

Linguiça toscana congelada, embalagem que contenha 
especificado o local de origem do produto, peso data de 
vencimento, registro no órgão competente (SIF ou SIM) 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 Kg, sem 
presença de pimenta 

kg 50,00 R$ 13,80 R$ 690,00 

38 Fermento em pó químico, embalagem 250 gramas UN 70,00 R$ 6,63 R$ 464,10 

39 

Açúcar cristal superior, coloração uniforme, sabor 
característico, isento de matérias terrosas, parasitas detritos 
animais ou vegetais e odores estranhos, embalado em pacote 
hermético de 5 kg validade mínima de 12 meses. 

un 75,00 R$ 13,63 R$ 1.022,25 
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40 
Café solúvel granulado matinal, embalagem em vidro com 
200g 

und 50,00 R$ 11,56 R$ 578,00 

41 
Leite condensado –embalagem longa vida de 395g,prazo de 
validade minimo 10meses a contar a partir da data de entrega 

und 100,00 R$ 4,59 R$ 459,00 

42 

Milho verde em conserva ,embalagem tetra park  com 280gr 
com dados de identificação do produto ,marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido ,o produto deverá ter registro 
no ministério da agricultura e ou ministério da saúde 

und 60,00 R$ 2,84 R$ 170,40 

43 

Polvilho azedo embalagem com 500grs,tipo 1 em polieitileno, 
contendo descrição do produto, data de fabricação, lote e 
prazo de validade  

unid 100,00 R$ 4,21 R$ 421,00 

44 

Amido de milho-produto amiláceo  extraído do milho, deve ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas ,isenta de 
matérias terrosas e parasitas,n ão deverá apresentar resíduos 
ou impurezas bolor e cheiro não característicos ,embalagem 
deve estar intacta vedada com  500grs,prazo de validade 
minimo 12 meses a partir da data de entrega 

pt 50,00 R$ 3,79 R$ 189,50 

45 
Biscoito de maisena tipo maria ,pacote com aproximadamente 
400gramas 

pt 250,00 R$ 4,49 R$ 1.122,50 

46 
 

Arroz parbolizado tipo 1 classe; longo, fino, tipo 1. O produto 
não deve apresentar mofo, substancias nocivas, preparação 
final dietética inadequada (empapamento). Embalagem deve 
estar intacta, acondicionada em pacotes de 5kg, em 
polieitileno  transparente, atóxico, prazo de validade minimo 
de 12 meses a contar  a partir da data de entrega 

pt 50,00 R$ 15,45 R$ 772,50 

47 

COCO RALADO-produto alimentício desidratado contendo 
entre os ingredientes; polpa de coco desidratada e 
parcialmente desengordurada. Deve apresentar cor, cheiro e 
sabor característico, ausente de sujidades e parasitas, 
embalagem plástica integra atóxica contendo 100g do 
produto, prazo de validade  mínimo  12 meses a contar a partir 
da data de entrega 

und 50,00 R$ 4,05 R$ 202,50 

48 

Farinha de trigo-características   técnicas tipo 1, enriquecida 
com ferro e ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grãos 
de trigo sãos e limpos. Deverá estar em perfeito estado de 
conservação, não poderá estar úmida ou fermentada nem 
apresentar resíduos, impurezas, rendimento insatisfatório. 
Embalagem atóxica, deve estar intacta, acondicionada em 
pacotes de 5 kg. Prazo de validade  mínimo 04 meses a contar 
da data de entrega 

und 50,00 R$ 13,86 R$ 693,00 

49 Creme de leite , embalagem tetra park  200 gramas und 60,00 R$ 2,87 R$ 172,20 

50 

Ovos de galinha brancos, isento de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo, 
inspecionado pelo Ministério da Agricultura 

dz 300,00 R$ 7,21 R$ 2.163,00 

51 

Suco liquido, concentrado com 50% polpa natural sabores de 
uva- laranja –abacaxi-manga- morango- maracujá 
embalagem de 1 litro 

un 100,00 R$ 9,40 R$ 940,00 

52 
Chocolate em pó com pacote aproximadamente 1.050g de 1º 
qualidade pt 80,00 R$ 11,45 R$ 916,00 

53 
Farinha de milho industrial. Fubá enriquecido com ferro e 
ácido- 1 kg 

pt 100,00 R$ 2,73 R$ 273,00 

54 

Biscoito salgado – tipo creem cracker, isento de mofo e 
substancias nocivas com consistências crocante, sem 
corantes artificiais. Embalagem plástica atóxica contendo 400 
gr. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data à 
partir da entrega. 

un 250,00 R$ 4,49 R$ 1.122,50 

55 

Vinagre branco, frasco de 750 ml com identificação do 
produto, marca do fabricante, lote data de fabricação, prazo 
de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no 
ministério da agricultura ou ministério da saúde. 

un 50,00 R$ 2,91 R$ 145,50 

56 Cravo da índia em grão, embalagem aprox. 18 gramas un 20,00 R$ 3,78 R$ 75,60 

57 Margarina vegetal com sal 500 gramas un 20,00 R$ 3,96 R$ 79,20 

58 Tempero para alimentos –arroz carne, feijão com 10 sache un 60,00 R$ 3,95 R$ 237,00 
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59 
Café torrado e moído. Tradicional embalado a vácuo, com 500 
gramas. 

un 50,00 R$ 10,56 R$ 528,00 

60 
Feijão preto tipo 01 pacote em polietileno industrializado de 1 
kg grupo anão, classe preto tipo 1 

pt 200,00 R$ 7,29 R$ 1.458,00 

61 
Pudim em pó diversos sabores- EMB  5 unidades de 45 
gramas 

un 100,00 R$ 5,85 R$ 585,00 

62 

Melado batido de cana colonial, contendo na embalagem 
descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade. Embalagem com 500 gr . 

un 50,00 R$ 8,26 R$ 413,00 

63 

Doce de frutas cremoso, tipo geleia sabor sortido, sem 
aromatizantes artificiais, com 100% polpa de frutas natural em 
embalagem de vidro ou plástico atóxica deve constar a data 
de fabricação e prazo de validade, sabor uva, figo maça 
marmelo ou morango. Embalagem400 gr. 

un 60,00 R$ 4,74 R$ 284,40 

64 Doce de leite-pote plástico aprox. 1 kg un 50,00 R$ 10,40 R$ 520,00 

65 
Açúcar refinado superior, coloração uniforme, sabor 
característico, isento de materiais terrosas pct de 1 kg  

pt 50,00 R$ 3,59 R$ 179,50 

66 Amendoim pacote com 500 gramas pt 70,00 R$ 4,75 R$ 332,50 

67 Caldo de galinha CX  114 gr com 12 cubos cx 30,00 R$ 2,87 R$ 86,10 

68 

Ervilha em conserva, embalagem tetra Park com 280gramas 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido, o produto deverá ter registro 
no ministério da agricultura ou ministério da saúde 

un 60,00 R$ 2,55 R$ 153,00 

69 Gelatina em pó embalada. 85 gr vários sabores cx un 200,00 R$ 1,73 R$ 346,00 

70 Lentilha classe graude- PCTE 500 gr pt 200,00 R$ 5,68 R$ 1.136,00 

71 

Pipoca, pacote em polietileno contendo na embalagem 
descrição do produto, marca do fabricante, data de validade. 
Pacote com 500 gr 

pt 60,00 R$ 3,59 R$ 215,40 

72 

Polpa de tomate, embalagem tetra park, contendo descrição 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, lote e 
prazo de validade. Embalagem com 520gr. 

un 150,00 R$ 4,53 R$ 679,50 

73 
Suco em pó pacote com 50 gr, sabores diversos, laranja, 
limão, abacaxi, acerola, morango, uva, mamão. 

un 100,00 R$ 1,10 R$ 110,00 

74 

Cereal matinal de milho com açúcar com ingrediente de milho, 
apresentando-se como flocos de milho com no mínimo 12 
meses de validade embalagem de 2,5kg 

pt 
30,00 

 
 

R$ 22,00 R$ 660,00 

75 
Fermento biológico instantâneo seco- aproximadamente 500 
gr 

un 10,00 R$ 16,90 R$ 169,00 

76 Macarrão industrializado tipo conchinha, pacote 500gr un 60,00 R$ 4,26 R$ 255,60 

77 
 

Bolacha caseira, não industrializada, de ótima qualidade, tipo 
de nata (pintada e macia) ou manteiga. Deverá estar 
acondicionada em embalagem plástico transparente, verdade 
constando na os ingredientes e data de fabricação e validade. 

kg 200,00 R$ 26,50 R$ 5.300,00 

78 
 

Bolo de cenoura sem recheio cobertura de chocolate- 
chocolate granulado aprox. 2 kg 

un 20,00 R$ 43,00 R$ 860,00 

79 

Bolo de massa branca pão de ló sem recheio cobertura de 
chocolate, granulado, coco, leite condensado (a escolher) 
aproximadamente 2 kg 

un 20,00 R$ 37,00 R$ 740,00 

80 Cuca com recheio pequena. Tamanho aprox. 500 gr un 80,00 R$ 7,45 R$ 596,00 

81 
Pão de leite- sanduiche pacote 500gr inspecionado com data 
de validade e descrição dos ingredientes, anexos na 
embalagem 

pt 100,00 R$ 7,45 R$ 745,00 

82 

Pão francês peso aproximado 50 gr/und, com rotulo contendo 
peso data de fabricação, data de validade, ingredientes, 
embalado em saco plástico ou papel, lacrado.  

kg 250,00 R$ 9,90 R$ 2.475,00 

83 

Bolo recheado com massa pão de ló com recheio quatro leite 
e cobertura chantilly peso aproximadamente 2 kg com data de 
validade. un 30,00 R$ 59,00 R$ 1.770,00 
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84 
Docinhos misto brigadeiro, cajuzinho, beijinho, com peso 
aprox. de 15 gr/un  e data de validade. 

un 1.000,00 R$ 0,79 R$ 790,00 

85 
Salgados misto, coxinha rissoles , bolinho de queijo de carne 
de frango /ou gado de primeira qualidade ,com peso 
aproximado de 35 gr a unidade. 

un 1.000,00 R$ 0,87 R$ 870,00 

 
 
VALOR ESTIMADO 
A estimativa da contratação é de R$ 84.091,05 (Oitenta e quatro mil e noventa e um reais e cinco 
centavos). 
 
DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO: 
A entrega dos produtos objeto deste certame deverá ser efetuada de forma parcelada em até 05 (cinco) 
dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento informando as quantidades desejadas. A(s) 
licitante(s) vencedora(s) deverá(ao) efetuar as entregas somente após receber autorizações 
encaminhadas por escrito pela Administração Municipal, via e-mail. A entrega dos Produtos deverá ser 
efetuada sempre que solicitada, e não serão tolerados atrasos sem justificativa prévia e por escrito. 
 
Os Produtos objeto desta licitação deverão ser entregues junto ao Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS (Rua Criciúma), no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (Rua 
N. Sra. Aparecida em anexo ao Departamento de Educação) ou outro solicitado pelo departamento 
conforme informado na Autorização de Fornecimento, de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e 
das 13:00 às 17:00, sem custo adicional ao município. 
 
Imediatamente após a entrega dos Produtos, objeto desta Licitação, os mesmos serão devidamente 
inspecionados pelo Setor Responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou 
incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às 
condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a 
contratada às penalidades constantes do item 20 e seus subitens. 
 
DO PAGAMENTO 
O Município de Águas de Chapecó efetuará o pagamento do objeto desta licitação, em até 20(vinte) dias 
após a entrega dos produtos, conforme Ordem Cronológica de Empenho por DR, acompanhado dos 
documentos fiscais devidamente atestados por servidor responsável. As notas fiscais eletrônicas 
deverão ser encaminhadas para o e-mail: compras@aguasdechapeco.sc.gov.br, nos arquivos com 
extensão XML e PDF. 
 
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão às dotações previstas na Lei 
Orçamentária do Exercício de 2020/2021. 
 
DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização do cumprimento do contrato caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
DO FORO 
Fica eleito o foro da comarca de São Carlos/SC para dirimir quaisquer causas referentes ao processo 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Águas de Chapecó, em 28 de agosto de 2020. 
 

________________________________ 
LEONIR ANTONIO HENTGES 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº30/2020. 

PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 

E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

A empresa________________________________, inscrito no  CNPJ  n.º ___________________, por 

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

Carteira de Identidade n.º_______________ e do CPF n.º_________________, nos termos do artigo 4º, 

VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da 

habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe. 

 

______________________________, em ____ de _____________________ 2020. 

 

  ___________________________________________ 

NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº30/2020. 

PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 

E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

A empresa_______________________________________________________________, inscrito no      

CNPJ        n.º __________________/_______-____, por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a) _________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º____________________________ e do CPF n.º______________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

__________________________________________ 

(Local e data) 

 

  ___________________________________________ 

NOME E ASSINATURA 

                              CPF: 

REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 

 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº30/2020. 

PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 

E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, por 

intermédio do seu(ua) representante legal Sr(a). ___________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº _____________, e inscrito (a) no CPF sob o nº __________________, DECLARA que a 

empresa não possui emitida contra si, Declaração de Inidoneidade, expedida em face de inexecução total 

ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da 

Lei nº 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei. A presente Declaração é válida até o final de 

todo o processo do Pregão de Licitação nº 30/2020, Pregão Eletrônico p/ Registro de Preços Nº.15/2020, 

inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total do contrato. 

 

Local, ______ de ____________________ de 2020.  

 

__________________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável legal)  

(Número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO  
 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº30/2020. 

PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 

E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 
A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, 
por intermédio do seu (ua) representante legal Sr(a). ___________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF sob o nº __________________, DECLARA que em 
seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereadores e os servidores municipais, bem como pessoas ligadas a qualquer deles por 
matrimonio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, do Município de 
Águas de Chapecó - SC. A presente Declaração é válida até o final de todo o processo  de Licitação 
nº30/2020, Pregão Eletrônico p/ Registro de Preços Nº.15/2020, inclusive entrega/fornecimento do 
objeto/execução total do contrato.  
 
Local, ______ de ____________________ de 2020. 
 
 
______________________________________________ 
 (Nome e assinatura do responsável legal)  
(Número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO VI 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº30/2020. 
PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2020. 

 
 
MINUTA TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº__________________/2020 
 
O Município de Águas de Chapecó, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
82.804.212/0001-96 com sede administrativa na Rua Porto União, 968, centro deste município, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Leonir Antonio Hentges, e a empresa _________________, 
inscrita no CNPJ nº , nesta Ata representada pelo seu(ua)  , Sr(a)._________ , portador(a)  
do CPF n° ,  nos termos das Leis n°. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, 
em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório nº 30/2020, modalidade 
Pregão Eletrônico p/ Registro de Preços Nº.15/2020, e homologada pela autoridade competente, 
RESOLVEM registrar os preços para aquisição de gêneros alimentícios para consumo de alunos dos 
programas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Departamento de 
Assistência Social, objeto do Pregão acima citado, que passam a fazer parte desta, nos seguintes 
termos: 
 
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 
 
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para a possível contratação de empresa para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA CONSUMO DE ALUNOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
Cláusula Segunda – Da Validade da Ata 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data 
de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Águas de Chapecó não 
será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação 
específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
 
Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou 
de redução dos preços praticados no mercado. 
 
A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Terceira – Das disposições finais e do Foro 
 
A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a 
assinatura desta. 
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Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico p/ Registro de Preços Nº.15/2020 e a proposta da 
Detentora da Ata. 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente ata. 
 
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas Leis Federais nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, se for o caso, conforme 
disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes 
à matéria. 
 
Águas de Chapecó – SC, em __ de ____________ de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br/
mailto:compras@aguasdechapeco.sc.gov.br

