
 

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 
 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO 
 
OBJETO: “PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE 
GENEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE 
BRAÇO DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS 
MATERIAIS ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO 
LICITATÓRIO.” 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 64/PMBN/2022 
 

 
 

DATA DA ABERTURA: 14/12/2022 ÀS 09h00 min  
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES 

PROCESSO Nº 112/2022 
EDITAL DE PREGÃO N.º 64/PMBN/2022 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria Municipal nº. 283 de 
17 de maio de 2021 e Portaria Municipal nº 284 de 17 de maio 2021, reunir-se-ão no dia, hora e 
local designados neste Edital, no Setor de licitações, na AV. Felipe Schmidt, 2070, Centro no município 
de Braço do Norte - SC, onde será realizada licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO, do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE" com o objetivo de 
“PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO 
DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 
ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.” 
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar 
147/2014, decreto Municipal Nº 41/2010 de 07 de Outubro de 2010, bem como pelas disposições 
fixadas neste Edital e Anexos. . Desta forma, tendo em vista a licitação obedecer aos termos da Lei nº 
10.520/2002 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/1993: “Não se aplica a esta Licitação, nem às contratações 
dela decorrentes, a Lei nº 14.133/2021.” Fica, expressamente, autorizado o tratamento de uso de dados 
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pessoais de que trata a Lei Geral de Proteção de Dados dos participantes do presente Processo de Licitação, 
para fins únicos e exclusivos que decorrem da Lei da Transparência e da Lei do Pregão, Lei nº 10.520/2002, e 
da Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666/1993, que regem o presente Edital.” 

 
a) Os envelopes contendo as propostas de preços e habilitações deverão ser protocolados no 
Departamento de Tributação/Protocolo até as 13:55 horas do dia 14 de dezembro de 2022, na sede da 
Prefeitura Municipal de Braço do Norte, situado na AV. Felipe Schmidt, 2070, Centro, Braço do 
Norte/SC, sendo que a abertura da sessão será realizada às 14:00 horas do dia 14 de dezembro de 
2022. Não haverá atendimento aos Sábados, Domingos e feriados. 
b) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e 
hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas  e  ou  enviadas 
por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 
c) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 
realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para o 
primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação. 
 

1. DO OBJETO 
1.1. O presente Edital tem por objetivo a “PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO 
PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA O CORPO DE 
BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO”, obedecendo integralmente os termos da minuta contratual 
(anexo I), Planilha com especificações e quantidades dos materiais (anexo II), demais anexos que 
independentemente de transcrição fazem parte integrante deste edital, e conforme condições 
constantes neste Edital. 
 

2. DA ABERTURA 
2.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um(a) Pregoeiro (a), a ser 
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
DATA DA ABERTURA: 14 DE DEZEMBRO DE 2022. 
HORA: 09h00min 
LOCAL: Setor de licitações da Prefeitura Municipal de Braço do Norte, na AV. Felipe Schmidt, 2070, 
Centro – BRAÇO DO NORTE – SC.  
 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1 - Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.   
3.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas interessadas que estejam cumprindo 
suspensão temporária ou possuir declaração de inidoneidade expedida por órgão público municipal, 
estadual ou federal, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em 
consórcio. 
 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame que 
pretendam ofertar lances, ou apenas acompanhar a licitação, com poderes gerais de representação, 
porém sem poderes para ofertar lances, deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com 
poderes para formulação de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo inciso IV, do 



 

 

 

artigo 11, do Decreto n.º 3.555. 
4.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 
representada. 
4.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos (estes 
documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da sessão do Pregão): 
I - documento oficial de identidade; (REPRESENTANTE LEGAL); 
II - procuração por instrumento público, particular ou credenciamento (assinatura com firma reconhecida 
em cartório), que comprove a capacidade de representação, inclusive com outorga de poderes para, na 
forma da lei, formular ofertas e lances de preços, se for o caso, e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome da licitante, juntamente com cópia autenticada do contrato social e suas 
alterações ou ultima alteração consolidada e suas posteriores alterações. 
III - documentos comprobatórios, quando este for o caso, de ser o credenciado sócio da sociedade, com 
poderes para sua representação, ou titular de firma individual (atos constitutivos da pessoa jurídica, atos 
comprobatórios de eleição, declaração de firma individual, etc., conforme o caso).  
4.3.1- Caso seja representante de cooperativa de prestação de serviços, também deverá ser apresentada 
cópia da ata/assembleia de posse dos dirigentes. 
4.3.2 - Estes documentos deverão ser apresentados antes do início da sessão do Pregão. As cópias 
deverão ser autenticadas, sendo por tabelião, por servidor designado pela Administração Municipal de 
Braço do Norte, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis). 
4.4 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para tanto exigidos impossibilitará o 
credenciamento e, de conseqüência, impedirá a prática de qualquer ato inerente ao certame pela pessoa que 
não o obteve. 

4.5 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
4.6 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
4.7. Para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte que queiram se beneficiar da Lei 
123/2006 e sua alteração, deverão apresentar no credenciamento, CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
emitida pela JUCESC com emissão não superior 90(NOVENTA) dias contados do dia da 
presente licitação.  
OBS: PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, A EMPRESA PARTICIPANTE DEVERÁ 
APRESENTAR AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS ACIMA FORA DOS ENVELOPES NA PRESENTE 
SESSÃO PARA AVERIGUAÇÃO DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO. 
55..  DDAA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPLLEENNOO  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  AAOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  

HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO..  

5.1 – Logo após o credenciamento as licitantes deverão Apresentar ao pregoeiro, a Declaração de 
Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – (Anexo V do Edital). 
5.1.1 - a declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, telefone, fac-símile, e-
mail da licitante, bem como assinada por pessoa com poderes para tal; 
5.2 - Em caso de não apresentação da declaração citada no item anterior, poderá ser preenchida, 
através de formulário (Anexo V), na própria Sessão Pública, que poderá ser fornecido pelo Pregoeiro 
na sessão, que será assinado por pessoa presente com poderes para tal. Ou, ainda, poderá ser 
entregue na Sessão Pública caso esteja em poder de pessoa presente; 
 
5.2.1. A licitante que não se fizer representar na sessão pública do pregão deverá entregar o 
documento solicitado no subitem 5.1. fora dos envelopes ou em um terceiro envelope, contendo no 



 

 

 

anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 03 – declaração de que cumpre plenamente as condições de 
habilitação. O não atendimento deste quesito, importará na não aceitação da proposta. 
5.3 - Não atendidos os itens anteriores (5.1 e 5.2), implicará na imediata exclusão da licitante do 
certame, valendo este item para licitantes credenciadas ou não; 
5.3.1 - em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da Sessão, momento que poderá ser devolvido, 
importando na preclusão do direito de participar da licitação, restando à Administração inutilizar os 
envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1- Apresentar os documentos da proposta e da habilitação, em envelopes distintos que passamos a 
chamar de ENVELOPE Nº. 1,  ou  envelope  da  "PROPOSTA DE PREÇO",  e o ENVELOPE Nº.  2,  ou 
"DOCUMENTAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO"  no local, data e horário indicados neste Edital, na forma dos 
incisos I e II a seguir: 
 
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 
ENVELOPE N.º 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 64/PMBN/2022 
LICITANTE: 
CNPJ:  
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
 
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
ENVELOPE N.º 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 64/PMBN/2022 
LICITANTE: 
CNPJ:  
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
 
6.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados: no 
original; ou por cópia com autenticação procedida por tabelião; por servidor designado pela Administração 
Municipal; ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis). 
 
6.3.1- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial 
do Brasil. 
 
6.3.2 - Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados 
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
6.3.3 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer os materiais, objeto da presente licitação. 
6.4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 



 

 

 

em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas 
como forma de ilustração das propostas de preços.   
6.5 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente 
Edital por irregularidade, protocolando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 
realização do Pregão, no protocolo geral da Prefeitura Municipal de BRAÇO DO NORTE, cabendo a 
Administração Municipal decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas da data aprazada da 
reunião. Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX48) 3658- 2222 ou do fone/fax - 
(0XX48) 3658- 2222.  
6.6 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidade supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de 
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
certame. 
6.7 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório 
ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
6.8 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
se necessário. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 1) 
7.1 - O envelope “Proposta de Preços” deverá conter a proposta de preços da licitante, que deverá atender 
aos seguintes requisitos: 
7.1.1 ser apresentada em formulário próprio contendo, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no 
idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas 
com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando os preços propostos 
expressos em Real (R$), em algarismos arábicos, e sendo o valor final por extenso, devendo suas folhas 
serem rubricadas;  
7.1.1.1 Atenção quando da apresentação da PROPOSTA observar: apresentar, anexo a proposta, 
“Um CD-ROOM OU PEN-DRIVE”, extraído do sistema BETHA AUTOCOTAÇÃO/PREGÃO da 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE. Essa exigência da apresentação 
da proposta vir gravada em  CD-room  se faz,  em virtude de dar maior celeridade ao processo. Não 
serão aceitas propostas apresentadas fora do padrão do “BETHA AUTOCOTAÇÃO”, junto com o 
arquivo em meio digital”. 
7.1.2. os preços propostos completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto 
desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
licitado, constantes da proposta; 

7.1.3. constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a 
contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa será considerado como tal; 
7.1.4. indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da 
empresa que efetivamente irá prestar o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e 
endereço eletrônico ("e-mail"), este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária, 
agência e banco. Os dados referentes à conta corrente, banco e agência poderão ser informados na fase 
de contratação; 
7.1.5. A proposta poderá ser apresentada para um item ou para tantos quantos sejam de 
conveniência da licitante, dentro dos quantitativos máximos previstos no objeto deste edital; 
7.1.5.1. Os valores unitários a serem apresentados deverão constar com no máximo de duas casas 
após a virgula, se não for apresentada a segunda casa esta será considerada "0" (zero). 
7.1.6. indicar a marca dos materiais ofertados, sob pena de desclassificação;  



 

 

 

7.1.7. conter Nome, R.G. e CPF do signatário, sua função e/ou cargo na empresa, tudo de modo 
legível. 
7.1.8. Para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno que queiram se beneficiar da Lei 123/2006 e sua 
alteração, deverão apresentar no envelope de proposta, CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela JUCESC 
com validade de 90(NOVENTA) dias após sua emissão. 
7.2 - Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados 
os valores por extenso . Ocorrendo discrepância entre o valor unitário e total para o objeto do Edital, será 
considerado o valor unitário. 
7.3 - Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.4 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas 
de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 
7.5 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica 
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 
observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
7.6 - A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos dos materiais 
necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso. 
7.7 - As propostas porventura sem data, serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta 
licitação.      
7.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 
 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2) 
8.1. O licitante deverá apresentar os documentos a seguir descritos, em original, fotocópia autenticada por 
Tabelião, por servidor designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da 
Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis), todos da sede da proponente, em única via: 
8.1.1 Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da não ocorrência de fatos impeditivos 
para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei n° 
9.648/98, conforme modelo (anexo III). 
8.1.2 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, 
da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº 9.854/99, conforme modelo (anexo IV).  
 
8.1.4. Relativos à Habilitação Jurídica. 
A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 
a. registro comercial, no caso de empresa individual; 
b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição 
de seus administradores; 
 
c. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 
d. 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. 
 
8.1.5. Relativos à Regularidade Fiscal: 



 

 

 

a. Prova de inscrição no Cadastro  Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativa ao domicílio ou sede 
do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c. prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
d. prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
e. Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos Federais, à Divida Ativa da União e INSS, 
na forma da lei;  
f. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 
Caixa Econômica Federal; 
g. Certidão Negativa de Débito Trabalhista; (CNDT); 
h. Alvará de funcionamento; 
I. Consulta da Empresa e dos Sócios da Empresa participante, com detalhamento das Sanções 
Vigentes ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc 
8.1.6. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
a. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
8.1.7. Relativos à Qualificação Técnica: 
a. Apresentação de atestado de capacidade técnica, em original ou cópia autenticada, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, informando a aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da 
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, comprobatório da capacidade 
técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade do 
material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições de fornecimento, em papel 
timbrado da empresa, devidamente carimbado e assinado pela pessoa responsável pela informação.  
 
8.2. Disposições Gerais da Habilitação 
8.2.1. Serão feitas consulta ao serviço de verificação de autenticidade das Certidões emitidas pela 
Internet, ficando as proponentes dispensadas de autenticá-las.  
 
 
8.2.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
8.2.3. Na ocorrência de a documentação de habilitação não estar completa e correta e contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital de Licitação e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 
8.2.4. Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os 
documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com data não excedente a 06 
(seis) meses de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, exceto atestados(s). 
 
9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, 
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a 
sessão, receberá, em envelopes devidamente lacrados (colados), a documentação exigida para Proposta 
de Preços e Habilitação, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo 
registradas em ata os nomes das licitantes. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc


 

 

 

9.2 - Depois de recebidos os documentos pelo Pregoeiro na forma do subitem 9.1 e dado início à abertura 
dos envelopes, não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
9.3 - Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas de preço, sendo feita sua 
conferência e rubrica, pelo pregoeiro, equipe de apoio e participantes devidamente credenciados. 
9.4 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
10. DO JULGAMENTO 
10.1 - Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos 
10.1.1 - O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e habilitação), e 
obedecerá ao critério do MENOR PREÇO POR LOTE: 
I – a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as 
licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais das 
licitantes classificadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 
II – a etapa de habilitação, declaração da licitante vencedora e adjudicação, que compreenderá a 
verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 
classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital, 
esta etapa compreenderá também a declaração da licitante vencedora do certame e a adjudicação. 
10.2 - Etapa de Classificação de Preços. 
10.2.1 - Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.  
10.2.2 - O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de 
preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 
10.2.3 - O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as 
licitantes. 
10.2.4 - O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de 
menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 
10.2.4.1 - O valor máximo, em Reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, 
conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço. 
10.2.5 - Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços classificadas conforme o 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 3 (três), para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
10.2.6 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das 
licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
10.2.7 - O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas a apresentar, individualmente, 
lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, 
em ordem decrescente de valor. 
10.2.8 - Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
10.2.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão 
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada 
para classificação, no final da etapa competitiva. 
10.2.10 - Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
10.2.11 - Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 



 

 

 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
10.2.12 - Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital. 
10.2.13 - Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances 
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão. 
10.2.14 - Nas situações previstas nos subitens 10.2.8, 10.2.11 e 10.3.4, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor. 
10.2.15 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades constantes, deste Edital. 
10.2.16 - Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais, condicionada a 
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 
10.2.17 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. 
10.3 Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 
10.3.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 deste Edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos 
de Habilitação" desta licitante. 
10.3.2 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 
presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas. 
10.3.3 - Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe dado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de 
recursos, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese da existência de recursos. 
10.3.4 - Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro.     
10.3.5 - Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, 
a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma 
assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representante(s) credenciado(s) da(s) 
licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 
10.3.6 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de 
empenho e/ou assinado o contrato pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes 
à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.  
10.3.7. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO POR LOTE, 
desde que atendidas as exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital. 
10.3.8. Atendidas as condições de julgamento, a adjudicação será feita a licitante cuja proposta seja 
considerada vencedora.  
 
11.  Do recurso, da homologação e do registro dos preços  
11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  



 

 

 

11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. Ou seja, não 
serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas as 
petições de contra-razões intempestivamente apresentadas.  
11.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente.  
11.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  
11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, onde fica definido para realização da assinatura da ata de registro de preço até o 
terceiro dia útil após o certame.   
11.6 - A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto 
municipal nº 197/2006, e será subscrita pela autoridade que assinou/rubricou o edital.  
11.7 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.  
11.8 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o 
caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.  
11.9 - Este processo por se tratar de Pregão com Registro de Preço não esta obrigado a consumir ou 
executar todas as quantidades mencionadas no ANEXO II do Edital, por se tratar de mera expectativa 
prevista de consumo/execução pelo Departamento solicitante, podendo ser superior ou inferior ao 
informado, conforme previsto no art. 9, incisos II e III e art. 22, Parágrafos 3º e 4º do Decreto Federal nº 
7.892 de 23 de janeiro de 2013. 
12. Do prazo de validade e do cancelamento do registro de preços  
12.1 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 
publicação da respectiva Ata.  
12.2 - O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no artigo 
13 do Decreto municipal nº 41/2010.  
13 - DO CONTRATO 
13.1 Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte do Contrato que 
vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de 
Preços do licitante vencedor e na Nota de Empenho. 
13.2 Após a homologação deste certame, o licitante adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato, nos termos da Minuta 
constante do Anexo I deste Edital. 
13.3 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 
do licitante adjudicatário e aceita pela Administração municipal de Braço do Norte. 
13.4 Se o licitante vencedor convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar-se a 
assinar o Contrato, conforme disposto no inciso XXIII, do art. 4º, da Lei nº. 10.520/2002, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e seus Anexos, podendo o Pregoeiro, ainda, 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado 
vencedor, na forma dos incisos XVI, XVII da Lei em comento. 
14.  Das Penalidades 
14.1 A recusa da assinatura do Contrato e/ou desistência na entrega dos materiais contratados e/ou 
inadimplemento parcial de obrigação contratual, implicam nas seguintes sanções, podendo ser 
cumulativas: 
14.1.1 Multa na ordem de 10% (dez por cento), sobre o valor da proposta adjudicatária. 



 

 

 

14.1.2 Advertência. 
14.1.3 Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Braço do Norte, e conseqüente 
Declaração de Inidoneidade, exarada pelo Secretário Municipal de Administração, para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição. 
14.1.4 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, enquanto esta não tenha pago a 
multa imposta pela CONTRATANTE. Fica possibilitada a compensação da multa com eventuais 
pagamentos que sejam devidos a empresa contratada. 
15 - Do Pagamento 
15.1 O pagamento será realizado até o 12º (Décimo Segundo) dia de cada mês após a entrega do 
objeto da presente licitação. Para se efetivar o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar nas 
Secretarias, até o décimo segundo dia do mês posterior a entrega do objeto licitado, a nota fiscal/fatura 
devidamente atestada por servidor encarregado da fiscalização da entrega dos materiais. 
15.2  A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
15.3 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
15.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias. 
15.5 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.6 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta do orçamento de 
2022: 
 
ORGÃO: 18 – CORPO DE BOMBEIROS 

UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 

PROJ./ATIV.: 2.073 – MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 

CODIGO REDUZIDO: 202 – R$ 209.985,27 (Duzentos e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais 

e vinte e sete centavos) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.00.00.00.00.00 1080 
                             
16. OS ENCARGOS 
16.1- Incumbe a Contratante: 
I – acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva 
realização da ENTREGA DOS MATERIAIS, objeto desta licitação. 
II – efetuar os pagamentos à Contratada. 
III – aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais. 
16.2 - Incumbe à Contratada, além de outras incluídas neste Edital e seus Anexos: 
I - realizar o fornecimento dos materiais, objeto da presente licitação, nos prazos previstos conforme 
Edital; 
II - pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre os materiais fornecidos;   
III - substituir, sem custos adicionais e no mesmo prazo definido para os materiais rejeitados, recusado 
pela fiscalização do contrato; 
IV - atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto da 
contratação; 



 

 

 

V - manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação. 
VI - assumir todos os gastos e despesas que fizer, para o adimplemento das obrigações decorrentes da 
contratação, tais como: transportes e demais custos que se fizerem necessários para o fornecimento dos 
materiais.  
 
17. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
17.1- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Comandante do Corpo de Bombeiros 

Militar de Braço do Norte, Major Bombeiro Militar Marcos Leandro Marques. 

17.2 - A fiscalização será exercida no interesse da CORPO DE BOMBEIROS e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
17.3 - Estando materiais licitados em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados 
pela fiscalização do contrato e enviados ao Departamento Financeiro, para o devido pagamento. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1- A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 
falsa, 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 impedida de licitar e 
contratar com a Administração Publica, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 
cominações legais.  
18.2 - Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às 
seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas 
Federais, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser preenchido de 
acordo com instruções fornecidas pela Contratante):   
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do 
mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega dos materiais no prazo total compreendido pelo 
prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula segunda do Contrato. 
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência. 
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à 
data da comunicação formal do defeito; 
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante 
adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso os 
materiais não ser entregue a partir da data aprazada. 
18.3 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados 
da respectiva intimação. 
18.4 - No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 



 

 

 

18.5 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da 
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, 
o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
 
19. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
19.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93. 
 
20. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
20.1. Os materiais relacionados no Anexo II, deverão ser entregues após emissão de Autorização de 
Fornecimento expedida pela administração em até 02(dois) dias na sede da Secretaria solicitante, 
sendo a entrega por conta e risco das empresas vencedoras no presente certame. 
 
20.2. Caso não seja entregue o objeto do certame no prazo ao subitem 20.1, a empresa licitante será 
multada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso e mais as penalidades cabíveis na lei de 
licitação, contrato e demais disposições deste Edital. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem comprometimento 
da segurança da contratação. 
21.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a 
realização da sessão pública deste Pregão. 
21.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
21.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 
21.5 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não 
implicarão direito à contratação. 
21.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
PREFEITURA Municipal de Braço do Norte, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
21.7- O Prefeito Municipal de BRAÇO DO NORTE /SC poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 
termos do art. 49 da Lei n.° 8.666/93. 
21.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este 
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
21.9 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da 
Comarca de BRAÇO DO NORTE /SC, Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. 
21.10 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos. 
21.11 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 



 

 

 

21.12 - Fazem parte integrante deste Edital: 
Anexo I - Minuta de Contrato;   
Anexo II - Especificações técnicas e quantidade dos serviços e peças; 
Anexo III - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação (modelo); 
Anexo IV- Declaração de cumprimento do Disposto No Inciso XXXIII Do Art. 7o Da Constituição Federal 
(modelo); 
Anexo V - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (modelo); 
Anevo VI - Ata de Registro de Peço; 
Anexo VII – Declaração de não possuir servidor público em seu quadro societário (modelo); 
Anexo VIII – Termo de Referência 
 
21.13. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, poderão ser 
obtidos de segunda a sexta-feira, no Departamento de Compras do Município de BRAÇO DO NORTE 
na AV. Felipe Schmidt, 2070, centro, no horário das 13h00 às 18h00min.  

 
 

BRAÇO DO NORTE /SC, 21 DE NOVEMBRO DE 2022. 
 
 
 
 

ROBERTO KUERTEN MARCELINO 
PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO I - MINUTA CONTRATUAL 
 

CONTRATO Nº ........./2022 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÂMBULO 
CONTRATANTES 
 
O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 
82.926.551/0001-45, sediada na AV. Felipe Schmidt, nº 2070, Centro, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. ROBERTO KUERTEN MARCELINO, doravante denominado CONTRATANTE, 
e a empresa.........................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº ................, com sede à rua ................, nº ........., bairro ................na cidade de ..................., 
representada neste ato pelo Sr. ...............,doravante denominada CONTRATADA, pactuam entre si as 
cláusulas à seguir: 
 
LOCAL 
Lavrado e assinado em Braço do Norte, na sede da Prefeitura Municipal de Braço do Norte, situada na 
AV. Felipe Schmidt nº. 2070, Centro, Braço do Norte/SC. 
 
FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO 
Este contrato decorre do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2022, 
Processo Licitatório nº. 64/2022, homologado em ......../........./........, em conformidade com o que consta 
do processo licitatório em anexo, que fica fazendo parte integrante do presente instrumento, sujeitando-
se as partes contratantes às suas cláusulas e às normas da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, inclusive 
quanto aos casos omissos, vinculando-se também, a proposta vencedora ao Edital, que também é 
parte integrante da presente avença, tendo em vista a contratação obedecer aos termos da Lei nº 
10.520/2002 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/1993: “Não se aplica a este Contrato a Lei nº 
14.133/2021.”  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO 
O presente Contrato tem por objetivo: “PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA 
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA O CORPO DE 
BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO”, obedecendo integralmente os termos da minuta contratual 
(anexo I), Planilha com especificações e quantidades dos materiais (anexo II), demais anexos que 
independentemente de transcrição fazem parte integrante deste edital, e conforme condições 
constantes neste Edital. 
 
 



 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA 
3.1. Os materiais relacionados no Anexo II, deverão ser entregues após emissão de Autorização de 
Fornecimento expedida pela administração em até 02(dois) dias na sede da Secretaria solicitante, 
sendo a entrega por conta e risco das empresas vencedoras no presente certame. 
 
3.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Comandante do Corpo de Bombeiros Militar 

de Braço do Norte, Major Bombeiro Militar Marcos Leandro Marques. 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO CONTRATUAL 
O prazo de validade deste contrato será de até 31/12/2022.  
 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS E PAGAMENTOS 
 
PREÇOS 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto contratual o(s) valor(es) constantes da 
proposta financeira apresentada durante o procedimento licitatório, qual seja, R$ 
........................................ 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta do orçamento de 
2022: 
 

ORGÃO: 18 – CORPO DE BOMBEIROS 

UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 

PROJ./ATIV.: 2.073 – MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 

CODIGO REDUZIDO: 202 – R$ 209.985,27 (Duzentos e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais 

e vinte e sete centavos) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.00.00.00.00.00 1080 
 
FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será realizado até o 12º (Décimo Segundo) dia de cada mês após a entrega do objeto da 
presente licitação. Para se efetivar o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar nas Secretarias, 
até o décimo segundo dia do mês posterior a entrega do objeto licitado, a nota fiscal/fatura 
devidamente atestada por servidor encarregado da fiscalização da entrega dos materiais. 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
6.1. São obrigações da contratante: 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 



 

 

 

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

6.1.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no edital e seus anexos; 

6.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. 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: 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do código de defesa do consumidor (lei n°8.078, de 1990); 

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

7.1.4. Comunicar à contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 

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

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

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS 
A CONTRATADA compromete-se a garantir os bens licitados, objeto do presente instrumento, sendo 
que quaisquer problemas surgidos durante este período deverão ser resolvidos pela CONTRATADA e 
às suas expensas sem que isto gere qualquer tipo de ônus para o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 
9.1 A recusa da assinatura do Contrato e/ou desistência na entrega dos materiais contratados e/ou 
inadimplemento parcial de obrigação contratual, implicam nas seguintes sanções, podendo ser 
cumulativas: 
 
9.1.1 Multa na ordem de 10% (dez por cento), sobre o valor da proposta adjudicatária. 
9.1.2 Advertência. 



 

 

 

9.1.3 Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Braço do Norte, e conseqüente 
Declaração de Inidoneidade, exarada pelo Secretário Municipal de Administração, para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição. 
9.1.4 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, enquanto esta não tenha pago a 
multa imposta pela CONTRATANTE. Fica possibilitada a compensação da multa com eventuais 
pagamentos que sejam devidos a empresa contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão prevista nos artigos 
77 a 80 da Lei nº. 8.666/93. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 
originados pelo presente contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam 
ser. 
 
E por estarem assim ajustados e contratados, firmam as partes o presente Contrato em três vias de 
iguais formas e teor, que vão assinadas pelas partes e por duas testemunhas. 
 
 
 
Braço do Norte/SC, ...........de ........................... de 2022. 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE 
Sr. ROBERTO KUERTEN MARCELINO 

PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE 

NOME DA EMPRESA 
Sr. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO DO REPRESENTANTE 
CONTRATADO 

 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 

THIAGO CORREA TANCREDO 
CPF: 040.734.739-99 

 

WANDO FURLAN CEOLIN 
CPF: 036.460.889-74 
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ANEXO II – MODELO PROPOSTA FINANCEIRA 

 
Empresa______________________________________________________________________ 
Endereço_____________________________________________________________________ 
CNPJ/MF/Nº____________________________ Insc. Estadual:___________________________ 
Fone/Fax_______________________________ e-mail:_________________________________  
Conta Bancária para depósito para pagamento em caso de ser vencedor: Banco__________________ 
Nº Agência____________ Nº Conta nº_______________________  
Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade Pregão Presencial nº 
64/2022, apresentando a seguinte proposta financeira para fornecimento dos itens abaixo: 
 

ITEM QTDE LOTE ESPECIFICAÇÃO MARCA UN 

PREÇO 
UNIT. 
MÁX. TOTAL R$ 

1 200 1 Açúcar, 1kg   KG R$ 4,69 R$ 938,00 

2 50 1 
Azeite Oliva tipo extra virgem, 
500ml   UN R$ 32,68 R$ 1.634,00 

3 100 1 Arroz Parboilizado, 1Kg   KG R$ 7,73 R$ 773,00 

4 120 1 Biscoito Doce, 200g   UN R$ 6,59 R$ 790,80 

5 120 1 Biscoito salgado, 200g   UN R$ 6,59 R$ 790,80 

6 60 1 
Condimento colorífico em pó, 
100g   UN R$ 2,44 R$ 146,40 

7 60 1 Cominho em pó, 50g   UN R$ 5,48 R$ 328,80 

8 100 1 Doce de leite, 400g   UN R$ 6,49 R$ 649,00 

9 200 1 Extrato de tomate, 340g   UN R$ 4,72 R$ 944,00 

10 200 1 
Margarina cremosa com sal, 
500g   UN R$ 9,32 R$ 1.864,00 

11 200 1 Manteiga com sal, 500g   UN R$ 14,21 R$ 2.842,00 

12 200 1 Farinha de mandioca, 1kg   KG R$ 6,92 R$ 1.384,00 

13 200 1 Feijão vermelho, 1kg   KG R$ 11,16 R$ 2.232,00 

14 1000 1 Leite líquido integral, 1L   LT R$ 5,72 R$ 5.720,00 

15 200 1 Macarrão, espaguetti, 500g   UN R$ 4,66 R$ 932,00 

16 180 1 Óleo de soja refinado, 900 ml   UN R$ 8,82 R$ 1.587,60 

17 20 1 Orégano desidratado, 100g   UN R$ 8,99 R$ 179,80 

18 100 1 Sal refinado, 1kg   KG R$ 2,56 R$ 256,00 

19 100 1 Farinha de rosca, 500g   UN R$ 5,93 R$ 593,00 

20 100 1 Vinagre de álcool, 900ml   UN R$ 2,96 R$ 296,00 



 

 

 

21 100 1 Maionese, 500g   UN R$ 8,56 R$ 856,00 

22 200 1 Farinha de Trigo, 1kg   KG R$ 6,06 R$ 1.212,00 

23 60 1 Fermento químico, 100g   UN R$ 3,59 R$ 215,40 

24 180 1 Achocolatado em pó, 400g   UN R$ 6,89 R$ 1.240,20 

25 100 1 Milho verde em conserva  200g   UN R$ 3,61 R$ 361,00 

26 1000 1 Pães de trigo   KG R$ 12,96 R$ 12.960,00 

27 200 1 Bandeja de Ovos de galinha   UN R$ 18,58 R$ 3.716,00 

28 30 1 Fermento Biológico   UN R$ 14,61 R$ 438,30 

29 1000 1 Café   UN R$ 22,33 R$ 22.330,00 

30 600 1 Alface, em maços   UN R$ 2,99 R$ 1.794,00 

31 90 1 Alho de primeira qualidade   KG R$ 27,46 R$ 2.471,40 

32 1000 1 Banana branca   KG R$ 5,66 R$ 5.660,00 

33 500 1 Batata lavada tipo inglesa   KG R$ 5,68 R$ 2.840,00 

34 500 1 Cebola   KG R$ 6,93 R$ 3.465,00 

35 380 1 Cebolinha verde para tempero   UN R$ 2,76 R$ 1.048,80 

36 200 1 Cenoura extra especial   KG R$ 4,63 R$ 926,00 

37 400 1 Laranja pêra   KG R$ 3,51 R$ 1.404,00 

38 300 1 Maçã nacional Gala ou Fugi   KG R$ 9,83 R$ 2.949,00 

39 240 1 Batata Doce   KG R$ 4,23 R$ 1.015,20 

40 380 1 Salsa verde para tempero   UN R$ 2,99 R$ 1.136,20 

41 500 1 Tomate extra   KG R$ 7,49 R$ 3.745,00 

42 240 1 Beterraba   KG R$ 4,16 R$ 998,40 

43 180 1 Pimentão   KG R$ 10,79 R$ 1.942,20 

44 200 1 Mamão formosa   KG R$ 10,79 R$ 2.158,00 

45 200 1 Abacaxí   UN R$ 7,16 R$ 1.432,00 

46 180 1 Aipim   KG R$ 6,79 R$ 1.222,20 

47 200 1 Limão Taiti   KG R$ 9,66 R$ 1.932,00 

48 1000 1 Carne bovina, de coxão mole   KG R$ 40,96 R$ 40.960,00 

49 100 1 Carne defumada de tipo charque   KG R$ 44,27 R$ 4.427,00 

50 1000 1 Sobrecoxa de frango   KG R$ 16,49 R$ 16.490,00 

51 300 1 Filé de peixe   KG R$ 43,33 R$ 12.999,00 

52 300 1 
Queijo mussarela fatiado 
(interfolhado)   KG R$ 46,96 R$ 14.088,00 

53 300 1 Presunto fatiado   KG R$ 36,96 R$ 11.088,00 

TOTAL R$ 206.401,50 

        

ITEM QTDE LOTE ESPECIFICAÇÃO MARCA UN 

PREÇO 
UNIT. 
MÁX. TOTAL R$ 

54 300 2 Água mineral 20L     R$ 11,96 R$ 3.588,00 



 

 

 

TOTAL R$ 3.588,00 

TOTAL GERAL R$ 209.989,50 

 
 

TOTAL……………………………………………………………………R$ 209.989,50 (Duzentos 

e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). 

 
Validade da Proposta: 60 dias. 
 
 
________________________, ______ de __________________ de ________.  
 
ASSINATURA:        
 
NOME:                   
 
CPF: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ANEXO III 
 

AO EDITAL DE PREGÃO 64/PMBN/2022 
 
 

 
 

"M      O      D      E      L      O" 
 

   
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
                        Para fins de participação no Edital de Pregão Presencial nº 64/PMBN/2022 
declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está 
suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Artigo 32 - 
Parágrafo 2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98 
 
 
                        Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 2022. 
  
 
 
 
 
 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  
representante legal da empresa licitante. 

 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO IV 
 

 AO EDITAL DE PREGÃO Nº 64/PMBN/2022 
 
 

"M      O      D      E      L      O" 
 

   
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 

DECLARAÇÃO DECUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7O DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 
 
                        Para fins de participação, no Edital de Pregão Nº 64/PMBN/2022, em cumprimento com 
o que determina o Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, declaramos para todos os fins de direito, que a 
nossa empresa não possui empregados menores de dezoito anos em jornada noturna, ou em locais 
insalubres ou perigosos; não possui em seus quadros empregados menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
 
 
                        Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 2022. 
  
 
 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  
representante legal da empresa proponente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

AANNEEXXOO  VV  aaoo  eeddiittaall  ddee  PPrreeggããoo  6644//PPMMBBNN//22002222  

  

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  
 

((PPlleennoo  AAtteennddiimmeennttoo  aaooss  RReeqquuiissiittooss  ddee  HHaabbiilliittaaççããoo))  
 
 
Prezados Senhores, 
7 
Empresa:________________________________________________________________________, 
inscrito no CGC/CNPJ nº ________________________________________ por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)_____________________________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF nº 
_____________________________, DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do 
Edital do edital de pregão presencial 31/PMBN/2022, que Atende Plenamente aos Requisitos de 
Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002. 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO VI 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
 

Aos 00 (-------) dias do mês de ------ do ano de 2022, o Município de Braço do Norte, através de 
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria Municipal nº. 283 de 17 de maio de 2021 
e Portaria Municipal nº 284 de 17 de maio 2021, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), 
referente ao Pregão 64/2022, que objetiva o “PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO 
PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA O CORPO DE 
BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO”, observados as especificações, os preços, os quantitativos e 
os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo 
estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz das 
regras insertas no Decreto nº 7.892, de 23/01/2013.  
 
CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
“PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO 
DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 
ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO”. 
 
CLAÚSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS  
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.  
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Braço do Norte não será 
obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência 
de fornecimento em igualdade de condições.  
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666/93, no Decreto nº7.892/13, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.  
 
CLAÚSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 64/2022. 



 

 

 

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do Edital do Pregão nº 64/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento 
de compromisso.  
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no Pregão 
nº 64/2022, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E ENTREGA  
5.1. Os materiais relacionados no Anexo II, deverão ser entregues após emissão de Autorização de 
Fornecimento expedida pela administração em até 02(dois) dias na sede da Secretaria solicitante, 
sendo a entrega por conta e risco das empresas vencedoras no presente certame. 
 
5.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Comandante do Corpo de Bombeiros Militar 

de Braço do Norte, Major Bombeiro Militar Marcos Leandro Marques. 

CLAÚSULA SEXTA – DO PAGAMENTO  
O pagamento será realizado até o 12º(Décimo Segundo) dia de cada mês após a entrega do objeto da 
presente licitação ou conforme disponibilidade financeira. Para se efetivar o pagamento, a 
CONTRATADA deverá apresentar na Secretaria de Administração, até o dia 5º dia da entrega do 
objeto licitado, a nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidor encarregado da fiscalização da 
entrega dos materiais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante o recebimento da ordem de fornecimento 
pelo fornecedor.  
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 
mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento.  
Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura 
correspondente.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  
Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, 
poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da 
Administração, isolada ou cumulativamente:  
- Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória.  
- Cancelamento do registro na Ata.  
- Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por 
prazo de até 5 (cinco) anos.  
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida 
sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  
- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem justificativa aceita 
pelo órgão ou entidade usuário, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, 
isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções.  
- Advertência.  
- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, após decorridos cinco dias, a contar da 
data do inadimplemento.  



 

 

 

Multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,33% por dia de inadimplência, no caso de inexecução 
total.  
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por 
prazo de até cinco (cinco) anos.  
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a licitação pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação que será concedida 
sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos pelos resultantes ou depois de 
decorridos o prazo da sanção aplicado com subitem anterior.  
 
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada ao fornecedor o contraditório e 
ampla defesa.  
A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, 
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à 
Administração.  
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente Ata. e em atendimento ao § 
1º, art. 28 da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer 
reajustamentos de preços.  
Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face 
da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS  
Os materiais objeto desta Ata de Registro de Preços serão recebidos pelo requisitante consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.  
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:  
Pela Administração, quando:  
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;  
b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua 
justificativa;  
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços;  
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 17 do edital, será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos 
autos que deram origem ao registro de preços;  
h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
por publicação em imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da 
publicação;  
 
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:  



 

 

 

 
a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula VIII, caso não aceita as razões do pedido.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DE FORNECIMENTO  
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
responsável relativo a pasta solicitante.  
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão 
igualmente autorizados pelo órgão requisitante.  
 
DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado de Santa 
Catarina, para dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, 
sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da 
Constituição Federal. 
E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de 
igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 
Braço do Norte, 00 de ----- de 2022. 
 
JULIANA SPIECKER DA SILVA 
 

PREGOEIRO  

FABIANO PIRES  EQUIPE 
 

 

PATRICIA ALEXANDRA DOMINGUES 
 

EQUIPE  

THIAGO CORREA TANCREDO  
 

EQUIPE  

 
NOME DO PARTICIPANTE EMPRESA ASSINATURA 

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO VII 

 
AO EDITAL DE PREGÃO 64/PMBN/2022 

 
 

"M      O      D      E      L      O" 
 
 

   
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 ………………………………………………., inscrita no CNPJ N° ………….....…………………., 
sediada na rua …………………….., cidade ………... / Estado de .................................., por intermédio 
de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………..., portador(a) da Carteira de Identidade n° 
…………...............….. e do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu 
quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de 
economia mista. 
 
 
 
 
…………………………….., de ……….. de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Representante legal 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 



 

 

 

 
AO EDITAL DE PREGÃO 64/PMBN/2022 

 
 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. 

 
  
1. OBJETO: 

Pregão com Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para uso no Corpo de Bombeiros Militar 
do município de Braço do Norte/sc. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

A aquisição de gêneros alimentos e materiais para limpeza com recursos do Convênio do Corpo de Bombeiros, 

para o ano de 2022/2023, se dá em função da necessidade destes para a manutenção dos militares e civis que 

integram esta instituição, bem como, para as instalações bombeiro militar,  motivo pelo qual se faz necessário a 

aquisição deste objeto pelo Corpo de Bombeiros de Braço do Norte. 

3. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS 
Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, sito à rua Osvaldo Westphal, 250, centro, e após conclusão da obra do 

novo aquartelamento, Rua Márcio Crema Alberton S/Nº, Santa Albertina, Braço do Norte/SC. 

4. PRAZO DE ENTREGA 
Vinte e quatro (24) horas após emissão e envio do pedido contendo os gêneros alimentícios. 

5. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO 
5.1. Nos Termos Do Art. 67 Lei N° 8.666, De 1993, Será Designado Representante Para Acompanhar E 

Fiscalizar A Entrega Dos Bens, Anotando Em Registro Próprio Todas As Ocorrências Relacionadas Com A 

Execução E Determinando O Que For Necessário À Regularização De Falhas Ou Defeitos Observados. 

5.2. A Fiscalização De Que Trata Este Item Não Exclui Nem Reduz A Resposabilidade 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 N° 8.666, De 1993. 

5.3. 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 

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. 

5.4 O fiscal do contrato será o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Braço do Norte, Major Bombeiro 

Militar Marcos Leandro Marques. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

6.1. São obrigações da contratante: 



 

 

 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

6.1.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no edital e seus anexos; 

6.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. 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: 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do código de defesa do consumidor (lei n°8.078, de 1990); 

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

7.1.4. Comunicar à contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 

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

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

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS 
 

ORGÃO: 18 – CORPO DE BOMBEIROS 

UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 

PROJ./ATIV.: 2.073 – MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 



 

 

 

CODIGO REDUZIDO: R$ 209.989,50 ( Duzentos e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.00.00.00.00.00 1080  

  

9. ESCOLHA DO FORNECEDOR 
 

Após estensa pesquisa de mercado com fornecedores do ramo ao qual se destina o objeto, chegou-se a 

conclusão que a proposta mais vantajosa para a administração é do fornecedor____________, cnpj 

nº_____________, situado_________________ 

 

10. PAGAMENTO 
 

10.1. O pagamento do valor do objeto contratado será efetuado, após a assinatura do Contrato , expedição da 

Autorização de Fornecimento e a emissão do empenho, ficando para a empresa, a apresentação de nota 

fiscal/fatura devidamente atestada pelo órgão encarregado pelo gerenciamento e fiscalização de serviços e/ou 

materiais contratados, ficando a contratante, responsável por efetuar o pagamento em até 30 (trinta dias). 

10.2. Caso o fornecimento dos materiais e/ou serviços seja recusado ou o correspondente documento fiscal 

apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização dos materiais e /ou 

serviços do documento fiscal. 

11. DAS PENALIDADES 

 

11.1. Serão aplicadas à licitante vencedora, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes 

penalidades: 

11.2. Multa por descumprimento de prazos e obrigações; 

11.3. Na hipótese da licitante vencedora não iniciar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se à 

atraso, e será aplicado a multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação. 

11.4. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada e 

não mais a multa diária por atraso, ante a imaculabilidade da cobrança. 

11.5. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação. 

11.6. Na hipótese da licitante vencedora não executar o objeto do contrato nos prazos estabelecidos, 

caracterizar-se à atraso na realização do serviço, ensejando aplicação de multa sobre o valor total do contrato. 



 

 

 

11.7. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei. 

11.8. Multa por rescisão. 

11.9. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplica multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades estabelecidas em lei. 

11.10. Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista parta outra 

inexecução que possa ensejar em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor. 

11.11. As multas descritas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando 

houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 

12. VIGÊNCIA 

 

 A Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano a partir de sua assinatura. 

13. ITENS QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE VALORES 

 

O (valor de referência ou valor máximo aceitável) para a contratação, para fins de aplicação do maior desconto 

será: 

ITEM QTDE LOTE ESPECIFICAÇÃO MARCA UN PREÇO 
UNIT. MÁX. 

TOTAL R$ 

01 200 01 Açúcar, 1kg  KG R$ 4,6900 R$ 938,00 

02 50 01 Azeite Oliva tipo extra virgem, 500ml  UN R$ 32,6800 R$ 1.634,00 

03 100 01 Arroz Parboilizado, 1Kg  KG R$ 7,7300 R$ 773,00 

04 120 01 Biscoito Doce, 200g  UN R$ 6,5900 R$ 790,80 

05 120 01 Biscoito salgado, 200g  UN R$ 6,5900 R$ 790,80 

06 60 01 Condimento colorífico em pó, 100g  UN R$ 2,4400 R$ 146,40 

07 60 01 Cominho em pó, 50g  UN R$ 5,4800 R$ 328,80 

08 100 01 Doce de leite, 400g  UN R$ 6,4900 R$ 649,00 

09 200 01 Extrato de tomate, 340g  UN R$ 4,7200 R$ 944,00 



 

 

 

10 200 01 Margarina cremosa com sal, 500g  UN R$ 9,3200 R$ 1.864,00 

11 200 01 Manteiga com sal, 500g  UN R$ 14,2100 R$ 2.842,00 

12 200 01 Farinha de mandioca, 1kg  KG R$ 6,9200 R$ 1.384,00 

13 200 01 Feijão vermelho, 1kg  KG R$ 11,1600 R$ 2.232,00 

14 1000 01 Leite líquido integral, 1L  LT R$ 5,7200 R$ 5.720,00 

15 200 01 Macarrão, espaguetti, 500g  UN R$ 4,6600 R$ 932,00 

16 180 01 Óleo de soja refinado, 900 ml  UN R$ 8,8200 R$ 1.587,60 

17 20 01 Orégano desidratado, 100g  UN R$ 8,9900 R$ 179,80 

18 100 01 Sal refinado, 1kg  KG R$ 2,5600 R$ 256,00 

19 100 01 Farinha de rosca, 500g  UN R$ 5,9300 R$ 593,00 

20 100 01 Vinagre de álcool, 900ml  UN R$ 2,9600 R$ 296,00 

21 100 01 Maionese, 500g  UN R$ 8,5600 R$ 856,00 

22 200 01 Farinha de Trigo, 1kg  KG R$ 6,0600 R$ 1.212,00 

23 60 01 Fermento químico, 100g  UN R$ 3,5900 R$ 215,40 

24 180 01 Achocolatado em pó, 400g  UN R$ 6,8900 R$ 1.240,20 

25 100 01 Milho verde em conserva  200g  UN R$ 3,6100 R$ 361,00 

26 1000 01 Pães de trigo  KG R$ 12,9600 R$ 12.960,00 

27 200 01 Bandeja de Ovos de galinha  UN R$ 18,5800 R$ 3.716,00 

28 30 01 Fermento Biológico  UN R$ 14,6100 R$ 438,30 

29 1000 01 Café   UN R$ 22,3300 R$ 22.330,00 

30 600 01 Alface, em maços  UN R$ 2,9900 R$ 1.794,00 



 

 

 

31 90 01 Alho de primeira qualidade   KG R$ 27,4600 R$ 2.471,40 

32 1000 01 Banana branca  KG R$ 5,6600 R$ 5.660,00 

33 500 01 Batata lavada tipo inglesa  KG R$ 5,6800 R$ 2.840,00 

34 500 01 Cebola  KG R$ 6,9300 R$ 3.465,00 

35 380 01 Cebolinha verde para tempero  UN R$ 2,7600 R$ 1.048,80 

36 200 01 Cenoura extra especial  KG R$ 4,6300 R$ 926,00 

37 400 01 Laranja pêra  KG R$ 3,5100 R$ 1.404,00 

38 300 01 Maçã nacional Gala ou Fugi  KG R$ 9,8300 R$ 2.949,00 

39 240 01 Batata Doce  KG R$ 4,2300 R$ 1.015,20 

40 380 01 Salsa verde para tempero  UN R$ 2,9900 R$ 1.136,20 

41 500 01 Tomate extra  KG R$ 7,4900 R$ 3.745,00 

42 240 01 Beterraba  KG R$ 4,1600 R$ 998,40 

43 180 01 Pimentão  KG R$ 10,7900 R$ 1.942,20 

44 200 01 Mamão formosa  KG R$ 10,7900 R$ 2.158,00 

45 200 01 Abacaxí  UN R$ 7,1600 R$ 1.432,00 

46 180 01 Aipim  KG R$ 6,7900 R$ 1.222,20 

47 200 01 Limão Taiti  KG R$ 9,6600 R$ 1.932,00 

48 1000 01 Carne bovina, de coxão mole  KG R$ 40,9600 R$ 40.960,00 

49 100 01 Carne defumada de tipo charque  KG R$ 44,2700 R$ 4.427,00 

50 1000 01 Sobrecoxa de frango  KG R$ 16,4900 R$ 16.490,00 

51 300 01 Filé de peixe   KG R$ 43,3300 R$ 12.999,00 



 

 

 

52 300 01 Queijo mussarela fatiado 

(interfolhado) 

 KG 

R$ 46,9600 R$ 14.088,00 

53 300 01 Presunto fatiado  KG R$ 36,9600 R$ 11.088,00 

54 300 02 Água mineral 20L   R$ 11,9600 R$ 3.588,00 

TOTAL      R$ 209.989,50 

 

TOTAL……………………………………………………………………R$ 209.989,50 (Duzentos 

e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). 

 

14- ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS ITENS  DAS TABELAS ACIMA  

ESPECIFICAÇÃO 

LOTE 01 

 

ITEM 01-  Açúcar branco refinado, de primeira, branco, especial peneirado, isento de 
fermentações, matéria terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens: primária – 
polietileno ou polietileno de baixa densidade, atóxica, original do fabricante, de 1 kg; secundária, 
caixa de papelão ou tipo fardo. Legislação: Resolução - RDC no 271, de 22 de setembro de 
2005. Marcas referência: Doçula, União, Caravelas ou similar. OBS.: não vale prazo de validade 
da safra e, sim, o do produto, a contar da data de sua fabricação. 

 

ITEM 02- Azeite de oliva tipo extra virgem, de primeira, produto da prensagem a frio da 
azeitona, acidez máxima de 0,8 g/100g, coloração amarela esverdeado, que possam ser 
novamente tampadas após aberta. Embalagens: primária – lata, vidro ou PET, original do 
fabricante, de com 500 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e número de 
registro. Legislação: Resolução - RDC no 270, de 22 de setembro de 2005. Marcas referência: 
Carbonell, Ibero, Gallo, Monini e Filippo Berio ou similar. 

 

ITEM 03- Arroz parboilizado, Tipo 1, agulhinha, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades (parasitas, mofo, odores 
estranhos, substancias nocivas, matérias terrosas) e materiais estranhos. Embalagens: de 
polietileno, transparente original do fabricante, de 01 kg. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Registrado no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Legislação: Resolução - RDC no 263, de 22 



 

 

 

de setembro de 2005. Marcas referência: Kiarroz, Fumacense e Ligeyrinho ou similar. 

 

ITEM 04- Biscoito Doce, tipo leite ou maisena: Composição obrigatoria: Farinha de trigo, sal 
refinado, gordura vegetal (livre de gorduras trans), amido de milho, açúcar. Composição 
opcional: Leite (ou soro), aditivos permitidos, pela legislação, exceto os corantes artificiais, e 
outros ingredientes, desde que declarados no rótulo. Deverá ser ISENTA de soja (extrato, farinha 
desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada de soja) . 
Instrução: Permitido que o biscoito seja do tipo amanteigado. Embalagens: Dupla embalagem 
primária de polietileno, podendo ser metalizado, de 200g ou superior; secundária, embalagem de 
mercado que preserve a integridade e qualidade do produto . Deverá conter identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade e peso líquido. Legislação: 
Resolução no 383 de 05/08/99 – ANVISA /MS; Resolução no 23 de 15/03/00 - ANVISA /MS; 
Resolução RDC no 12 de 02/01/01 - ANVISA/ MS; Resolução RDC no 259 de 10/09/02 - 
ANVISA/ MS; Resolução RDC no 344 de 13/12/02 - ANVISA/ MS; Resolução RDC no 175 de 
08/07/03 - ANVISA/ MS; Resolução RDC no 360 de 23/12/03 - ANVISA/ MS; e Resolução RDC 
no 263de 22/09/05 - ANVISA/ MS.  

 

ITEM 05- Biscoito Salgado, tipo água e sal ou cream craker, crocante, aroma e coloração 
característicos. Composição opcional: Farinha de trigo, sal refinado, gordura vegetal (livre de 
gorduras trans), amido de milho. Composição opcional: aditivos permitidos, pela legislação, 
exceto os corantes artificiais, e outros ingredientes, desde que declarados no rótulo. Deverá ser 
ISENTA de soja (extrato, farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou 
proteína texturizada de soja) . Embalagens: Embalagem primária de polietileno, podendo ser 
metalizado, de 200g ou superior; secundária, embalagem de mercado que preserve a 
integridade e qualidade do produto. Deverá conter identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e validade e peso líquido. A rotulagem deve atender a legislação vigente. 
Legislação: Resolução no 383 de 05/08/99 – ANVISA /MS; Resolução no 23 de 15/03/00 - 
ANVISA /MS; Resolução RDC no 12 de 02/01/01 - ANVISA/ MS; Resolução RDC no 259 de 
10/09/02 - ANVISA/ MS; Resolução RDC no 344 de 13/12/02 - ANVISA/ MS; Resolução RDC no 
175 de 08/07/03 - ANVISA/ MS; Resolução RDC no 360 de 23/12/03 - ANVISA/ MS; e Resolução 
RDC no 263 de 22/09/05 - ANVISA/ MS.  

 

ITEM 06- Condimento Colorífico em pó, de primeira, constituído de matéria prima de boa 
qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto, contendo no 
máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Registro no MS. Embalagens: 
embalagem de polietileno transparente, resistente, de 100g, com dizeres de rotulagem, data de 
fabricação e validade. Legislação: Resolução - RDC no 276, de 22 de setembro de 2005.  

 

ITEM 07- Cominho Em Pó, constituído por frutos maduros de espécimens vegetais genuínos, 
inteiros ou em pó, sãos, limpos e dessecados. Aspecto: fruto alongado, dessecado ou pó 
homogêneo, fino ou grosso. Cor: verde-pardacenta. Cheiro: aromático. Sabor: próprio. Resíduo 
mineral fixo, máximo 9%% p/p; Resíduo mineral fixo, insolúvel em ácido clorídrico a 10% v/v, 
máximo.1,5% p/p; e Extrato alcoólico, mínimo 11% p/p . Embalagens: embalagem de polietileno 



 

 

 

transparente, resistente, de 50g, com dizeres de rotulagem, data de fabricação e validade. 
Legislação: Resolução - RDC no 276, de 22 de setembro de 2005.  

 

ITEM 08- Doce De Leite, de 1ª qualidade, sem soro de leite na composição. Embalagens: 
polietileno tereftalato (PET) de 400g ou superior, com dizeres de rotulagem, data de fabricação e 
validade. Legislação: Resolução - RDC no 272, de 22 de setembro de 2005.  

 

ITEM 09- Extrato de tomate, de 1ª qualidade, concentrado puro (à base de tomate, sal e aditivos 
permitidos pela legislação vigente), cor vermelho, cheiro e sabor característico, isento de peles e 
sementes. Embalagens: embalagem cartonada “Longa Vida” (Tetra Pak), lata ou sachet de 340g. 
A embalagem deverá conte externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação e validade, quantidade do produto. Legislação: 
Resolução - RDC no 272, de 22 de setembro de 2005. Marcas referência: Elefante, Jurema, 
predilecta ou similar. 

 

ITEM 10- Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no mínimo 80% de lipídios, 
isenta de gorduras trans. A apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 
deverão estar isentos de ranço e outras características indesejáveis. Embalagens: potes de 
poliproprileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando vedação adequada, com 
500g. Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação e validade. Legislação: Resolução - RDC no 270, 
de 22 de setembro de 2005, Resolução - RDC no 360, de 23 de dezembro de 2003. Marcas 
referência: Qualy, Delícia Supreme ou similar. 

 

ITEM 11- Manteiga Com Sal, de primeira qualidade, acondicionada em embalagem plástica de 
200g, contendo creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), sem glútem. 

 

ITEM 12- Farinha de mandioca, de 1ª qualidade, torrada, fina, obtido dos processos de ralar e 
torrar mandioca, seca, branca, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livres de umidade 
e fragmentos estranhos. Embalagens: Embalagem de polietileno de baixa densidade de 1 kg. 
Legislação: Resolução - RDC no 263, de 22 de setembro de 2005.  

 

ITEM 13- Feijão vermelho, de 1ª qualidade (tipo 1), novo, constituído de grãos inteiros grandes 
e sãos, isento de material terroso, sujida-des e outras variedades e espécies. registrado no 
Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 e a Resolução 12/78 da CNNPA. Embalagens: 
plástico de polietileno, transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes, original do 
fabricante, de 1Kg, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.  

 



 

 

 

ITEM 14- Leite Líquido Integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 
pasteurização, esterilizado (UHT), longa vida, contendo marca do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido. Ter registro no MA e/ou MS. Embalagens: embalagem cartonada “Longa Vida” 
(tetra pak) de 1 litro. Primária: U.H.T. (do inglês Ultra High Temperature), hermeticamente 
fechadas. Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do 
produto. A rotulagem deve atender a legislação vigente. Legislação: Portaria no 368 de 04/09/97 
– MAA; Portaria no 370 de 04/09/97 – MAA; Resolução RDC no 12 de 02/01/98 ANVISA/MS; 
Resolução RDC no 360 de 21/03/01 – ANVISA/MS; Instrução Normativa no 22 de 24/11/05 – 
MAPA.  

 

ITEM 15- Macarrão Tipo Espaguete, com ovos, de 1ª qualidade, intacto e hermeticamente 
vedado. Ingredientes: farinha de trigo comum enriquecida com ferro e ácido fólico, sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais cúrcuma e urucum. contém 
glúten. as massas ao serem postas na água não devem turvar antes da cocção, não podem 
estar fermentadas ou rançosas. Devem estar isenta sujidades, parasitas, admitindo umidade 
máxima 13%. Embalagens: embalagem de polietileno transparente, atóxica de 500g, devendo 
conter a data de fabricação e validade. Legislação: Resolução - RDC no 263, de 22 de setembro 
de 2005 e Resolução RDC 12/01.  

 

ITEM 16- Óleo De Soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato 
refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras trans. Embalagens: Embalagem 
em polietileno tereftalato (PET), original do fabricante, de 900ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. Legislação: Resolução - RDC no 270, de 22 de setembro de 2005.  

 

ITEM 17- Orégano Desidratado - Embalagem 100g ou supeior, Folhas da planta Origanum 
vulgare L., popularmente conhecido como "Orégano", acompanhada ou não de pequena porção 
de sumidades florais. Sãs, limpas e secas. Aspecto: folha ovalada seca. Cor: verde-pardacenta. 
Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Livre de sujidades, parasitas, fungos ou contaminantes. 
Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no 
Ministério da Agricultura, contendo 100g de peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega do produto. 

 

ITEM 18- Sal Refinado, iodado, para consumo doméstico, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, isento de impurezas e umidade. Embalagens: plástico de polietileno, 
transparente original do fabricante, de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, 
número de registro. Legislação: Resolução - RDC no 130, de 26 de maio de 2003, Decreto no 
75.697, de 6 de maio de 1975, Resolução - RDC no 28, de 28 de março de 2000 e Lei no 6.150, 
de 3 de dezembro de 1974. 

 



 

 

 

ITEM 19- Farinha de Rosca, de 1ª qualidade, torrada e moído, fina, acondicionada em pacotes 
plásticos transparente, limpo, não violado e resistente de 500g, conter dados de identificação, 
procedência e informação nutricional. 

 

ITEM 20- Vinagre De Álcool, líquido límpido, cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem: Embalagem em PVC (poli cloreto de vinila) ou polietileno 
tereftalato (pet), atóxico, com 900ml.  

 

ITEM 21- Maionese- Maionese, frasco com 500g, água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido 
modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido lático, estabilizante goma 
xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante páprica, 
aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA. Não contém glúten.  

 

ITEM 22- Farinha De Trigo produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de 
terra, sem umidade (tolerado máximo 14% de umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino 
branco, com cheiro e sabor próprios. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 
(fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). 

ITEM 23- Fermento Químico produto formado de substância ou mistura de substâncias 
químicas em pó que pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso 
capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o 
volume e a porosidade, potes de polietileno resistente, com capacidade para 100g.  

 

ITEM 24- Achocolatado Em Pó obtido pela mistura de: cacau em pó solúvel, açúcar refinado, 
extrato de malte e/ou maltodextrina, podendo conter sal, leite em pó e/ou soro de leite, vitaminas 
e minerais, além de outras substâncias alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as 
quais devem ser mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto lecitina 
de soja, e de farinhas e/ou espessantes na sua formulação. Não deverá conter corantes e 
conservadores. Embalagens: primária - rígida (plástico ou lata), de 400g. A embalagem primária 
do produto deverá ser lata de folha de flandres membranizadas e gaseificadas, vedadas 
hermeticamente OU potes em plástico atóxico, resistente, vedados hermeticamente, com 
capacidade para 400 (quatrocentos) gramas. Além da vedação hermética, a embalagem primária 
deverá possuir sobre-tampa de encaixe na borda da lata/pote, de polietileno linear de média 
densidade, natural, atóxico, inodoro, próprio para entrar em contato direto com o alimento. A 
sobre-tampa não deverá apresentar rebarbas, sujidades, manchas ou falhas de injeção, e não 
poderá estar deformada por ação mecânica de forma que comprometa a vedação adequada da 
lata/pote. A embalagem secundária do produto deverá ser caixa de papelão reforçado, que 
resista às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, com as abas 
superiores e inferiores lacradas com fita adesiva plastificada, identificada com o nome da 
empresa, com capacidade para 12 (doze) quilos. Para o peso líquido do produto, serão 
observados os critérios de tolerância constantes na Portaria do INMETRO. 

 



 

 

 

ITEM 25- Milho Verde em Conserva: grão de milho em conserva sem adição de corantes e com 
adição de conservantes permitidos pela legislação vigente, com peso líquido drenado de 200g ou 
superior.   

ITEM 26- Pão de Trigo, 50g: Pão francês, ou pão de trigo, tipo hotel, peso de 50g. Deve ser 
produzido no dia da entrega. Com formato fusiforme e com pestana. Acondicionados em 
monoblocos retornáveis de polietileno, fechados, em perfeitas condições de higiene, coberto com 
material impermeável e atender as especificações técnicas da NTA 47 do Decreto Estadual 
número 12.486 de 20/10/1978. o fornecedor deverá garantir a validade do produto, no prazo 
mínimo de 6 horas após a entrega. 

 

ITEM 27- Ovo de galinha, branco ou vermelho, tipo extra, fresco, limpo, pesando 
aproximadamente 60 gramas cada, acomodado em bandejas de papelão com 30 unidades, 
acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. Produtos sãos, limpos e de boa qualidade; 
não serão permitidos manchas, rachaduras ou defeitos na casca. Validade: mínima de 12 dias. 

 

ITEM 28- Fermento Biológico: Seco, 100% natural, embalado em envelope aluminizado de 
125g, com prazo de validade mínimo de 6 meses. 

 

ITEM 29-  Café: 500gr em pó homogêneo, torrado e moído, constituídos de grãos de qualidade 

mínima tradicional (qualidade global na faixa de no mínimo 5 pontos, realizada por equipe 

selecionada e treinada, em laboratórios credenciados, fazendo uso de escala de 0 a 10 para 

Qualidade Global). Apresentar, ainda, laudo de qualidade global da bebida, com nota mínima de 

4.5. Registrado no Ministério da Saúde e atender a Portaria no 451, de 19 de setembro de 1997, 

do Ministério da Saúde e a Portaria ANVISA no 377, de 26 de abril de 1999. Dessa forma, deve 

obedecer à legislação vigente sobre embalagens e rotulagem (Portaria no 42, de 13 de janeiro 

de 1998, Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados e Resolução - RDC no 

360, de 23 de dezembro de 2003), Portaria MS no 1.428, de 26/11/93, Estabelece o 

Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos e o Regulamento Técnico para o 

Estabelecimento de Padrões de Identidade e Qualidade para Produtos na Área de Alimentos, 

Portaria SVS/MS no 451, de 19 de setembro de 1997, Institui Princípios Gerais para o 

Estabelecimento de Critérios e Padrões Microbiológicos para Alimentos.  

Embalagens: Além da embalagem a vácuo de alto desempenho, metalizada, tipo “tijolo” (PET/Al 
***/ PE ou PET impressão / PET metalizado - alta barreira / PE), de 500g, fechamento hermético 
e acondicionado ou não em caixa individual de papelão bem vedada (cartão), que por sua vez 
deverá estar acondicionada em caixa de papelão, com prazo de validade impresso nas 
embalagens (na caixa de papelão e no pacote individual). A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, 
prazo de validade, quantidade do produto, bem como demais informações exigidas na legislação 
em vigor.  



 

 

 

Legislação: Além das supracitadas, a Resolução SAA - 28 de 01 de junho de 2007, Resolução 
SAA - 30 de 22 de junho de 2007, Resolução SAA - 31 de 22 de junho de 2007 – Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, Resolução SAA - 19, de 5 de abril de 2010, Instrução Normativa no 
16, de 24 de maio de 2010, Instrução Normativa n° 08 do Ministério da Agricultura, Resolução 
SAA-37, de 09/11/01, acrescida da SAA-07 de 11/03/2004 da SAAESP (Norma Técnica para 
Fixação da Identidade e Qualidade do Café Torrado em Grão e do Café Torrado e Moído), no 
que se refere especificamente à metodologia de prova dos atributos sensoriais e da qualidade 
global.  

Marcas referência: Melitta, Pilão ou União. 

 

ITEM 30- Alface, em maços, apresentando grau de maturação tal que permita suporta 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

 

ITEM 31- Alho, de primeira qualidade, inteiros, integros e firmes, livre de brotos, isentos de 
sujidades e substâncias nocivas à saúde. 

 

ITEM 32- Banana Branca de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que 
permita suporta manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA.  

 

ITEM 33- Batata Lavada de primeira, tipo inglesa, apresentando grau de maturação tal que 
permita suporta manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA.  

 

ITEM 34- Cebola de primeira, branca, tamanho médio com casca, apresentando grau de 
maturação tal que permita suporta manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.  

 

ITEM 35- Cebolinha Verde para tempero, em maço, apresentando grau de maturação tal que 
permita o suporte, manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA.  

 

ITEM 36- Cenoura extra especial, sem folhas, tamanho médio, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 



 

 

 

Resolução 12/78 da CNNPA.  

 

ÍTEM 37- Laranja Pera de primeira qualidade apresentando grau de maturação tal que permita 
suporta manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

 

ITEM 38- Maçã Nacional Gala ou Fugi de primeira qualidade, apresentando grau de maturação 
tal que permita suporta manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. 

 

ITEM 39- Batata Doce,  de primeira, tipo doce, apresentando grau de maturação tal que permita 
suporta manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

 

ITEM 40- Salsa Verde para tempero, apresentando grau de maturação tal que permita suporta 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

 

ITEM 41- Tomate Extra, tipo salada longa vida de primeira, apresentando grau de maturação tal 
que permita suporta manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNP 

 

ITEM 42- Beterraba de 1ª qualidade, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 
com a resolução 1278 

 

ITEM 43- Pimentão tipo salada longa vida de 1ª qualidade com ausência de larvas, sujidades e 
parasitas, de acordo com com a resolução 1278 

 

ITEM 44- MAMÃO FORMOSA de 1ª qualidade, apresentando grau de maturação tal que permita 
suporta manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

 

ITEM 45- ABACAXI de 1ª qualidade, apresentando grau de maturação tal que permita suporta 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

ITEM 46-  Aipim: de primeira, apresentando grau de evolução completo, de tamanho, aroma 



 

 

 

ecor própria. Com ausência de sujidades, rachaduras, fungos, descascado e congelado em 
pacote de 1Kg. 

ITEM 47- Limão Taiti: de primeira qualidade apresentando grau de maturação tal que permita 
suporta manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

ITEM 48- Carne Bovina, de coxão mole, cortado em bifes, resfriada, de primeira qualidade, sem 

osso c/ 4% gordura e carimbo SIE, em embalagens com, no máximo, 1 Kg. Embalada em PVC, 

transparente ou saco plástico transparente e segunda embalagem de papel ou papelão, 

contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 

oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde, DIPOA, n.304, de 22/04/96 e n.145 

de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105, de 19/05/99.  

ÍTEM 49- Carne Defumada de tipo charque, embalagem máxima de 500g, em PVC, 

transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do 

Ministério da Saúde, DIPOA, n.304, de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA 

n. 105, de 19/05/99.  

ITEM 50- Sobrecoxa De Frango de primeira qualidade, embalada em PVC transparente ou 

saco plástico transparente, em embalagens com, no máximo, 1kg, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as 

Portarias do Ministério da Saúde, DIPOA, n.304, de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução 

da ANVISA n. 105, de 19/05/99.  

ITEM 51- Peixes de água doce ou salgada (eviscerado sem cabeça, sem nadadeiras, cauda, 

sem espinha) posta ou filé. 

ITEM 52 - Queijo Tipo Mussarela fatiado, de primeira qualidade, resfriado, interfolhado, 

embalagem de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA, com registro no MA ou MS 

ITEM 53 – Presunto cozido Fatiado: Produto de primeira qualidade; proveniente de carne suína 

100% pernil, sal, especiarias naturais e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM 

ADIÇÃO DE GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo teor de sódio; com aspecto, cheiro, cor e 

sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; deverão estar fatiados, em fatias de 

aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou 

cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos com rótulo 

adesivo em pacotes de 10 fatias.  

Embalagem: Resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido máximo de 

aproximadamente 1 kg (um). Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado resistente ao 

impacto e às condições de estocagem e armazenamento totalmente lacradas com fita adesiva 

ou similar, garantindo a integridade do produto durante todo seu período de validade com peso 



 

 

 

mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze) quilos por embalagem. Validade: Deverá ter 

validade mínima de 45 dias(quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O 

produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. 

Rotulagem: Deverá estar em acordo c/ o regulamento vigente na instrução normativa nº 22, de 

24/11/05regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

LOTE 02 

ITEM 01- Água mineral: galão 20L. 

 

Braço do norte, 01 de Novembro de 2022. 

 

_____________________________________________ 

MARCOS LEANDRO MARQUES  – MAJ BM 

Comandante  3ª/8º BBM 

 


