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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2022 

 

PREÂMBULO 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANTÁ/RR, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMC no uso de 
suas atribuições realizará licitação,  na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
com critério de julgamento MENOR PREÇO, POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 
7.746, de 05 de junho de 2012,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro 
de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

LOCAL, DATA E HORÁRIO DA ABERTURA  

A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 
DATA: 28/ 12/ 2022 
HORA: 10h00min (horário de Brasília) 
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal: https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
CÓDIGO UASG: 980028 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E DEMAIS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ – RR, através de Pregão 
Eletrônico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 
1.2. A licitação será dividida em itens, formados por um ou mais itens, conforme 
tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em 
quantos itens forem de seu interesse. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço POR ITEM, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício 
de 2022, de acordo com as solicitações do gestor da pasta. Conforme Art. 14 e 38 da Lei 
Nº 8.666/93 e art. 16, II da LRF, aprovada e assinada pela autoridade competente e fará 
face às despesas da pretendida contratação de aquisição de gêneros alimentícios. 
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 
no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/ por meio de certificado digital conferido 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 
art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
4.1.2. Os itens desta licitação são exclusivos a participação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006. 
 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 
na forma da legislação vigente; 
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
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4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993; 
4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 
processo de dissolução ou liquidação; 
4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 
4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº. 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
em seus arts. 42 a 49;  

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 
prosseguimento no certame; 
4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para 
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 
apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 
 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  
4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 
III do art. 5º da Constituição Federal; 
4.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação.  
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº. 123, de 2006. 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão.  
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 
de negociação e julgamento da proposta. 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 
 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item. 
6.1.2. A descrição e quantidades a serem adquiridos deverão estar de acordo 
com as informações descritas conforme anexo I, deste Edital; 
6.1.3. Na ocorrência de alguma divergência na descrição do material fornecido 
pelo código CATMAT cadastrado no sistema Comprasnet, o descritivo a ser 
seguido é o constante no termo de referência. 
 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação. 
 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 
e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 
contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. Que não apresentarem marca. 
7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 
7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  
 
7.6. Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão 
lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do ITEM. 
 

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos). 
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  
7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances.  
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 
Edital e seus anexos.  
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº. 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 
7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
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7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei federal nº. 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
7.27. no país; 
7.28. por empresas brasileiras;  
7.29. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
7.30. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 
às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
7.31. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.  
7.32. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
7.33. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
7.34. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
7.35. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
7.36. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 
10.024/2019. 
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 
RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 
desclassificação.  
 
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto 
menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 

8.4. Caso a proposta vencedora possua itens com preços inferiores a 50% do 
estimado no Termo de Referência, a empresa deverá apresentar documento que 
comprove a viabilidade do preço ofertado, conforme disposto no art. 48, inciso II, da Lei 
nº 8666/93, no prazo de 2 (duas horas), sob pena de não aceitação da proposta. 
8.5. A Exequibilidade da proposta, quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a), deverá ser 
comprovada no prazo máximo de 2 (duas) horas pela empresa licitante, mediante 
apresentação de planilha de composição de custos unitários, notas fiscais de vendas 
e/ou notas fiscais de compras dos produtos/serviços, emitidas no presente exercício, 
com datas anteriores à abertura do certame, cuja soma apresentem quantitativos não 
inferiores a 10% (dez por cento) do total estimado. 
8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
 
8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas 
horas), sob pena de não aceitação da proposta.  

8.7.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  
8.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,  
 
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 
da proposta. 
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8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 
 
8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 
8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

 
8.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 
8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros:   
a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - 
TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:); 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 
das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
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9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 
de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 
9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

 
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 
 
9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas; 
9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 
§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação. 
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital. 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
9.8. Habilitação jurídica:  
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência; 
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 
 
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; atualizado, com data de emissão não superior 
a 60 (sessenta) dias. 
9.9.2.   prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,  
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inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 
da Fazenda Nacional. 
9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual;  
9.9.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 
 
9.10. Qualificação Econômico-Financeira. 
a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, dentro do seu prazo de validade. As certidões que não constarem o prazo de 
validade expressamente, serão consideradas válidas quando o prazo não for superior a 
30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão.  

9.10.1. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado da respectiva 
Certidão de Regularidade do Contador competente perante o CRC ou emitida 
eletronicamente via internet que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.1.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 
exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. 
(Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 
9.10.1.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referentes ao período de existência da sociedade; 
9.10.1.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato social/estatuto social. 
9.10.1.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o  
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artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, 
de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
9.10.2. A comprovação da situação financeira da empresa será 
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação 
das fórmulas: 

 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
   Ativo Circulante 

       Passivo Circulante 
 

9.10.3. As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência devem 
apresentarem o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado. 
 
9.11. Qualificação Técnica 
9.11.1. Atestado de Capacidade Técnica que comprove aptidão da licitante para 
desempenho em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, na forma do art.30, II, 
da Lei nº 8.666/93.  
9.11.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverão se referir a sua atividade 
econômica principal e/ou secundária especificada no contrato social devidamente 
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de Pessoas Jurídicas 
da Receita Federal do Brasil - RFB. 
9.11.3. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de 
qualificação técnica, considera-se compatível o Atestado que expressamente certifique 
que a empresa já forneceu ou esteja fornecendo materiais compatíveis com o objeto 
desta licitação.  
9.11.4. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar 
o reconhecimento de firma em cartório do titular da empresa que firmou a declaração.  
9.11.5. O (s) Atestado (s) deverá (ão) comprovar a aptidão para o desempenho de 
atividades pertinentes e compatíveis em características, prazo e quantidade com o 
objeto da licitação. 
9.11.6. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, contendo o 
devido timbre da pessoa jurídica que o forneceu, conforme estabelece este Edital, é 
motivo de inabilitação, a critério do pregoeiro. 
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9.11.7. A prefeitura se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a 
veracidade dos atestados, podendo requisitar cópias dos respectivos contratos e 
aditivos e/ou notas fiscais de vendas e/ou notas fiscais de compras dos 
produtos/serviços, emitidas no decorrer da validade do contrato, com datas anteriores 
à abertura do certame outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.  
9.11.8. Poderá Ser realizada diligências na(s) empresa(s)vencedora(s) para verificar a 

capacidade técnica operacional e estrutura física, para arcar com as obrigações 
objeto do certame.  

 
9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

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

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 
o estabelecido neste Edital. 
9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
9.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 
isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 
sanções cabíveis. 
 

mailto:cplcanta2124@gmail.com


  
                                        ESTADO DE RORAIMA 
                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ 
        COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL/PMC 

  
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMC 

Endereço: Rua Francisco Alves Gondim, s/ n°, Centro, Cantá-RR - CEP: 69.390-000 E-mail: cplcanta2124@gmail.com 
 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras 
Atualização: fevereiro/2022 

 

 

 

9.18.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 
 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 

 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como descrição, 
medidas, e procedência, vinculam a Contratada. 
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei Federal nº. 
8.666/93). 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 
por extenso, prevalecerão estes últimos. 
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 
dele dependam. 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 
a regular decisão dos recursos apresentados. 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
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14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
15.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento.  
15.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
15.2.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 
ali estabelecida as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 1993; 
15.2.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 
15.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
15.4. O prazo de vigência da contratação será conforme previsão no instrumento 
contratual ou no termo de referência.  
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
consulta prévia ao CADIN.  
15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, 
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 
cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 
15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro 
de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada 
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a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência.  
 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Edital. 
 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
20.1.3. apresentar documentação falsa; 
20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.6. não mantiver a proposta; 
20.1.7. cometer fraude fiscal; 
20.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 
20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente.  
20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da 
fase de lances. 
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções:  
20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
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20.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; 
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 
20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 
20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 
20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR.  
20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.  
20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público.  
20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº. 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
20.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência. 
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21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
cplcanta2124@gmail.com , ou por petição protocolada no endereço: Rua Francisco 
Alves Gondim, S/N°, Centro - CANTÁ - RR, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL/PMC, somente no horário das 07:30min às 13:30min. 
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 
data de recebimento da impugnação. 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no Edital. 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na Administração. 
 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público. 
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https:// 
www.comprasgovernamentais.gov.br e https://transparencia.canta.rr.gov.br/dados-
editais/, ou quando solicitado através do e-mail: cplcanta2124@gmail.com; e também 
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Francisco Alves Gondim, S/N°, Centro - 
CANTÁ - RR, nos dias úteis, no horário das 07:30 horas às 13:30min, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 
22.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
22.11.1.  ANEXO I - Termo de Referência 
22.11.2. ANEXO II– Minuta de Contrato  
22.11.3. ANEXO III – Formulário - Informações para formalização do Contrato. 
22.11.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
22.11.5. ANEXO V – Modelo de Proposta de Preços.  

 
 

Cantá/ RR, 06 de dezembro de 2022. 
 
 

 
BRUNNO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA 

Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMC 
Decreto nº 103/2022 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO 

1. INTRODUÇÃO 
O art. 7º da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, estabelece que a elaboração do Termo 
de Referência é etapa essencial e precedente da realização de licitações de aquisição, 
obras e prestação de serviços, estabelece ainda que o Termo de Referência é o conjunto 
de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para 
caracterizar a aquisição, obra ou serviço objeto da licitação, evitando a ocorrência de 
irregularidades quando da realização dos procedimentos Administrativos. 
 
2. OBJETO 
   O presente Termo de Referência tem por objeto de contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do complexo 
administrativo e demais secretarias da Prefeitura Municipal de Cantá – RR. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
  A Prefeitura Municipal de Cantá/RR, em face da necessidade de contratação de 
empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios em geral para atender 
as necessidades da prefeitura e suas secretarias do município de Cantá/RR, justifica a 
abertura do presente procedimento licitatório, para manter os trabalhos 
administrativos e operacionais rotineiros dos setores. Bem como, manter os serviços 
públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de 
sua finalidade com eficiência, continuidade e economia. 
  A aquisição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis fazem-se 
necessários como itens essenciais para subsidiara eventos e reuniões em geral 
realizadas, cujo insumos sejam necessários.  Compreendendo servidores, ações e 
eventos da prefeitura municipal, entre outros, e as demais secretarias em suas 
atividades vinculadas, objetivando manter qualidade e bem-estar aos usuários dos 
serviços públicos. 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos para esta contratação serão assegurados na classificação orçamentária do 
exercício de 2022, de acordo com as solicitações do gestor da pasta. Conforme Art. 14 e 
38 da Lei Nº 8.666/93 e art. 16, II da LRF, aprovada e assinada pela autoridade 
competente e fará face às despesas da pretendida contratação de aquisição de gêneros 
alimentícios. 
 
5. FUNDAMENTO LEGAL 
  Regido Pelas Normativas Federais: nº 10.520/02, 8.666/93, Lei Complementar nº 
123/2006, Lei Complementar n° 147/2014, Decreto 7.892/2013 e 8.250/2014. 
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6. PLANILHA DESCRITIVA/QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA 
 O preço médio dos Itens para a licitação, foi obtido através de Cotação no 
Sistema de Banco de preço FUNDAMENTADO NO art. 2°, III da IN n° 5/14-SLTI/MPOG, 
e Acórdão n° 1445/2015. (Conforme cotações em anexo). 
 
PLANILHA DESCRITIVA/QUANTITATIVA: GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 

ITEM UND. QTD. DESCRIÇÃO 

1.  KG 700 
AÇÚCAR CRISTALIZADO, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com teor de sacarose 
mínimo de 98,5%, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas e de enxofre. 
Data de fabricação e validade visíveis, acondicionado em pacote de 01 kg. 

2.  KG 1.300 

ARROZ AGULHINHA, tipo 1, beneficiado, polido, com no mínimo 90% de grãos 
inteiros, medindo aproximadamente 6 mm após o poli mento; validade mínima de 
12 meses; embalagem primária saco polietileno atóxico, resistente. Data de 
fabricação e validade visíveis. Embalagem plástica de 1 kg 

3.  EMB. 300 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA, produzido a partir de matérias primas sãs e limpas. 
Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura. não podendo apresentar excesso 
de dureza e nem quebradiço. Embalagem contendo as características do produto 
validade mínima: 3 meses após a entrega. Pacote de 400 g. 

4.  EMB. 600 

BISCOITO, TIPOCREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo / gordura vegetal 
hidrogenada / açúcar / amido de milho / sal refinado / fermento / leite ou soro / 
outros, composição nutricional mínima: 12% de proteínas! valor calórico 440 kcal, 
embalagem tipo 3 em 1. Embalagem contendo as características do produto validade 
mínima: 3 meses após a entrega. Pacote de 400 g. 

5.  PCT 900 

CAFÉ EM PÓ, tipo: pó (torrado moído), empacotamento: tradicional, ponto torra: 
médio, grau moagem (preparo): n/a, fornecimento: pacote 500 gramas. Torrado, 
moído, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem contendo as características 
do produto validade mínima: 6 meses após a entrega. 

6.  EMB. 1.000 
CHÁ - embalagem contendo 10 sache com 15g, vários SABORES (CAMOMILA, ERVA 
DOCE, CHÁ MATE CIDREIRA). Contendo data de fabricação e prazo de validade. 

7.  EMB. 320 

COLORAU, tempero colorífico em pó fino, homogêneo, de coloração vermelha 
intenso, com aspecto, cor, cheiros e sabor próprios. Isento de matérias estranho a 
sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e 
hermeticamente fechado. Embalagem de 100g. Apresentar data de fabricação, 
validade e n° de lote. 

8.  EMB. 200 

CREME DE LEITE padronizado a 17% de gordura, leite em pó desnatado, espessastes 
carragena, carboximetilcelulo se sódica e alginato de sódio estabilizantes celulose 
microcristalina e citratode sódio. Embalagem 200g. Contendo data de fabricação e 
prazo de validade. 

9.  SACHE 350 

EXTRATO DE TOMATE, ingredientes: polpa de tomate, açúcar cristal e sal refinado. 
aspecto visual: pasta homogênea. sabor: característico com ausência de sabores 
estranhos. cor: vermelho intenso. odor: característico com ausência de odores 
estranhos. unidade de compra: embalagem 340g. procedência. Contendo data de 
fabricação e prazo de validade. 

10.  KG 150 

FARINHA DE MANDIOCA, complemento: crua, seca, fina. Complementação: tipo 1, 
crua, seca, fina,acondicionado em embalagem contendo a descrição das 
características do produto validade mínima: 6 meses após a entrega. Embalagem de 
1 kg. 

11.  KG 300 

FEIJÃO CARIOCA: novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, admitindo-
se no máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedades 
da classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, 
brotados, imaturos e mofados. Nome e endereço do fabricante e a data da fabricação 
e validade Mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Embalagem de 1kg. 
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ITEM UND. QTD. DESCRIÇÃO 

12.  KG 350 
FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho em flocos grandes, amarelos, sem sal, 
embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, embalagem contendo 500 
gramas, não violados. Contendo data de fabricação e prazo de validade. 

13.  EMB. 100 
LEITE CONDENSADO, embalagem de no mínimo 395 gr, contendo como ingredientes 
apenas leite integral, açúcar e lactose, não violados. Contendo data de fabricação e 
prazo de validade. 

14.  EMB. 700 
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, desidratado, instantâneo, acondicionado em 
embalagem de alumínio limpa, resistente, atóxica, isenta de ferrugem. Pacote com 
400 g. 

15.  PCT 500 
MACARRÃO, tipo: espaguete, massa: ovos, fornecimento: pacote 500 gramas. 
Complementação: massa alimentícia, produto à base de farinha de trigo, com ovos. 

16.  EMB. 200 

MARGARINA COM SAL, contendo ômega 3 e 6, sem gordura trans, com teor de 
lipídios de 35%, composta de óleos vegetais, água, leite, sal, estabilizante, 
conservador, acidulante, aromatizante e outros ingredientes permitidos, 
transportada e conservada a uma temperatura não superior a 16ºc, com validade 
mínima de 5 meses. Potes de 250g. 

17.  LT 170 

MILHO VERDE, em conserva 200g, embalagem íntegra, limpa, não deve apresentar 
sinais de alterações (estufamentos, amassamentos, vazamentos, corrosões internas) 
e com identificação adequada, o prazo de validade deve ser no mínimo 6 meses a 
contar do dia da entrega. 

18.  EMB. 375 

ÓLEO DE SOJA, cor própria, translúcido, sem odor ou sabor rançoso ou atípico. 
Embalagem limpa, íntegra, resistente, transparente, de PET, constando nome e 
marca do produto, validade, lote, informação nutricional e ingredientes. Rótulo 
conforme exigido pela ANVISA. Volume da unidade: 900 ml. As unidades devem estar 
contidas em caixas de papelão limpas, íntegras e identificadas com as informações 
do produto e número de unidades por embalagem ou em plástico limpo, íntegro, 
resistente, transparente que permita visualização das informações dos produtos e 
número de unidades por embalagem e que acomode adequadamente os produtos, 
de modo a evitar avarias dos mesmos ou rompimento das embalagens. Validade 
mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 

19.  PCT 80 
PIMENTA DO REINO, moída, condimento alimentício, natural, sem aditivos, tipo 
pimenta. Apresentação PÓ. Embalagem 100 g. Apresentar data de fabricação, 
validade e n° de lote. 

20.  KG 100 

SAL REFINADO, iodado para consumo doméstico, embalagem contendo 1 kg, 
aparência: cristais granulação uniforme, não pegajoso ou empedrado de cor branca 
e inodoro, contendo dados do fabricante, peso liquida, data de fabricação 
(acondicionamento) e prazo de validade. O produto devera está registrado no 
Ministério da agricultura e/ou Ministério da Saúde. A entrega do produto deverá ser 
feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento. 

21.  LT 100 

SELETA DE LEGUMES, em conserva. Acondicionada em recipiente de folha de 
flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, sem estufamento, 
amassamento ou ferrugem, contendo200g de peso liquido drenado. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 

22.  PT 80 
TEMPERO PRONTO DE 500 GRS, a base de alho e sal e condimentos próprios 
acondicionado em pote plástico. Nome e endereço do fabricante e a data da 
fabricação e validade Mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 
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PLANILHA DESCRITIVA/QUANTITATIVA: GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
ITEM UND. QTD. DESCRIÇÃO 

1.  KG 800 

CARNE CONGELADA DE BOVINO C/ OSSO, acém bovino limpo, magro, congelada com 
cor, sabor e odor característicos do produto de boa qualidade, ausência de sebos, 
apresentado em embalagens transparentes e vácuo ou bem lacradas, com 
denominação do nome do produto, fabricante, data de fabricação e validade, 
embalados variando de 500g a 05kg.  

2.  KG 1.500 

CARNE CONGELADA DE BOVINO S/OSSO, palêta bovino limpo, magro, congelada com 
cor, sabor e odor característicos do produto de boa qualidade, ausência de sebos, 
apresentado em embalagens transparentes e vácuo ou bem lacradas, com 
denominação do nome do produto, fabricante, data de fabricação e validade, 
embalados variando de 500g a 05kg. 

3.  KG 450 

FRANGO INTEIRO, embalados individualmente em saco plástico, acondicionados em 
caixa de papelão, congelados a -18ºc, com perda máxima de peso no degelo de 6% do 
peso bruto e validade mínima de doze meses. Na embalagem primaria deve constar as 
seguintes informações: marca comercial, nome e descrição do produto, carimbo do 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (sif), e de mais dizeres obrigatórios, 
conforme legislação em vigor. 

4.  KG 500 

LINGUIÇA TIPO CALABRESA, defumada, carne suína, alho, pimenta, água, sal, açúcar, 
cebola, coentro, noz-moscada, regulador de acidez: lactato de sódio, estabilizante: 
tripolifosfato de sódio, realçado de sabor: glutamato monossódico, antioxidante: 
isoascorbato de sódio, aromatizante: aroma natural de extrato de alecrim, 
conservador: nitrito de sódio, corante: ácido carmínico. NÃO CONTÉM GLÚTEN 

5.  CART. 200 
OVOS, origem galinha, tamanho grande, marrom. com data de embalamento não 
superior a 07 dias. bandeja contendo 30 unidades de ovos. 

6.  KG 350 

SALSICHA HOT DOG, carne mecanicamente separada de ave (frango e/ou galinha e/ou 
peru), carne suína, água, gordura suína, proteína de soja, miúdos suínos (pode conter 
fígado, língua, rim e/ou coração), sal, amido, açúcar, alho, cebola, pimenta branca, 
pimenta calabresa, noz-moscada, regulador de acidez. 

 

PLANILHA DESCRITIVA/QUANTITATIVA: VERDURAS 
ITEM UND. QTD. DESCRIÇÃO 

1.  KG 200 
ALHO BRANCO, condimento “in natura”, tipo alho, de 1ª qualidade, em cabeça, tipo 
branco, fresco, tamanho médio, livre de fungos livre de sujidades. Contendo data de 
fabricação e prazo de validade. 

2.  KG 250 

BATATA LAVADA, in natura, formato arredondado irregular, sendo que sua casca é fina 
e de cor amarelada, espécie lisa, o produto não deverá apresentar problemas com 
coloração não característica, estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito 
verde. O produto deve estar intacto. 

3.  KG 100 
CEBOLA DE CABEÇA, in natura casca bem branca, o produto não deverá apresentar 
problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado, muito 
maduro e nem muito verde. O produto deve estar intacto. 

4.  MÇ 400 
CHEIRO-VERDE, contendo salsinha e cebolinha com folhas inteiras, talo, graúdos, sem 
manchas, com coloração uniforme, intactas, firmes e bem desenvolvidas. com peso de 
150 a 200 gramas. 

5.  KG 220 
TOMATE boa qualidade, tamanho médio, no ponto de maturação adequado para o 
consumo, com polpa firme e intacta, o produto não deverá apresentar problemas com 
coloração não característica, estar machucado, perfurado. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Seq. Descrição Unid. 
Referência 
de Preço 

Quant.  
Valor 
Unit. 

 Valor Total  
Valor Total por 

extenso 

001 

AÇÚCAR CRISTALIZADO, obtido da cana de açúcar, 
tipo cristal, com teor de sacarose mínimo de 98,5%, 
sem fermentação, isento de sujidades, parasitas e 
de enxofre. Data de fabricação e validade visíveis, 
acondicionado em pacote de 01 kg. 

KG 
Banco de 

Preços 
700 R$ 5,40 R$ 3.780,00 

três mil, 
setecentos e 
oitenta reais 

002 

ARROZ AGULHINHA, tipo 1, beneficiado, polido, 
com no mínimo 90% de grãos inteiros, medindo 
aproximadamente 6 mm após o poli mento; 
validade mínima de 12 meses; embalagem primária 
saco polietileno atóxico, resistente. Data de 
fabricação e validade visíveis. Embalagem plástica 
de 1 kg 

KG 
Banco de 

Preços 
1.300 R$ 6,01 R$ 7.813,00 

sete mil, 
oitocentos e 
treze reais 

003 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA, produzido a partir de 
matérias primas sãs e limpas. Massa bem assada, 
sem recheio e sem cobertura. não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. 
Embalagem contendo as características do produto 
validade mínima: 3 meses após a entrega. Pacote 
de 400 g. 

EMB. 
Banco de 

Preços 
300 R$ 5,83 R$ 1.749,00 

um mil, 
setecentos e 
quarenta e 
nove reais 

004 

BISCOITO, TIPOCREAM CRACKER, a base de: 
farinha de trigo / gordura vegetal hidrogenada / 
açúcar / amido de milho / sal refinado / fermento / 
leite ou soro / outros, composição nutricional 
mínima: 12% de proteínas! valor calórico 440 kcal, 
embalagem tipo 3 em 1. Embalagem contendo as 
características do produto validade mínima: 3 
meses após a entrega. Pacote de 400 g. 

EMB. 
Banco de 

Preços 
600 R$ 6,76 R$ 4.056,00 

quatro mil e 
cinquenta e seis 
reais 

005 

CAFÉ EM PÓ, tipo: pó (torrado moído), 
empacotamento: tradicional, ponto torra: médio, 
grau moagem (preparo): n/a, fornecimento: pacote 
500 gramas. Torrado, moído, de 1ª qualidade, 
acondicionado em embalagem contendo as 
características do produto validade mínima: 6 
meses após a entrega. 

PCT 
Banco de 

Preços 
900 R$ 20,21 R$ 18.189,00 

dezoito mil, 
cento e oitenta 
e nove reais 

006 

CHÁ - embalagem contendo 10 sache com 15g, 
vários SABORES (CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁ 
MATE CIDREIRA). Contendo data de fabricação e 
prazo de validade. 

EMB. 
Banco de 

Preços 
1.000 R$ 4,60 R$ 4.600,00 

quatro mil, 
seiscentos reais 

007 

COLORAU, tempero colorífico em pó fino, 
homogêneo, de coloração vermelha intenso, com 
aspecto, cor, cheiros e sabor próprios. Isento de 
matérias estranho a sua espécie, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, resistente e 
hermeticamente fechado. Embalagem de 100g. 
Apresentar data de fabricação, validade e n° de 
lote. 

EMB. 
Banco de 

Preços 
320 R$ 3,41 R$ 1.091,20 

um mil e 
noventa e um 
reais e vinte 
centavos 

mailto:cplcanta2124@gmail.com


  
                                        ESTADO DE RORAIMA 
                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ 
        COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL/PMC 

  
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMC 

Endereço: Rua Francisco Alves Gondim, s/ n°, Centro, Cantá-RR - CEP: 69.390-000 E-mail: cplcanta2124@gmail.com 
 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras 
Atualização: fevereiro/2022 

 

 

 

008 

CREME DE LEITE padronizado a 17% de gordura, 
leite em pó desnatado, espessastes carragena, 
carboximetilcelulo se sódica e alginato de sódio 
estabilizantes celulose microcristalina e citratode 
sódio. Embalagem 200g. Contendo data de 
fabricação e prazo de validade. 

EMB. 
Banco de 

Preços 
200 R$ 4,40 R$ 880,00 

oitocentos e 
oitenta reais 

009 

EXTRATO DE TOMATE, ingredientes: polpa de 
tomate, açúcar cristal e sal refinado. aspecto visual: 
pasta homogênea. sabor: característico com 
ausência de sabores estranhos. cor: vermelho 
intenso. odor: característico com ausência de 
odores estranhos. unidade de compra: embalagem 
340g. procedência. Contendo data de fabricação e 
prazo de validade. 

SACHE 
Banco de 

Preços 
350 R$ 4,13 R$ 1.445,50 

um mil, 
quatrocentos e 
quarenta e 
cinco reais e 
cinquenta 
centavos 

010 

FARINHA DE MANDIOCA, complemento: crua, 
seca, fina. Complementação: tipo 1, crua, seca, 
fina,acondicionado em embalagem contendo a 
descrição das características do produto validade 
mínima: 6 meses após a entrega. Embalagem de 1 
kg. 

KG 
Banco de 

Preços 
150 R$ 7,59 R$ 1.138,50 

um mil, cento e 
trinta e oito 
reais e 
cinquenta 
centavos 

011 

FEIJÃO CARIOCA: novo, tipo 1, constituído de grãos 
da mesma coloração, admitindo-se no máximo 5% 
de mistura de outras classes e até 10% de mistura 
de variedades da classe cores, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, 
brotados, imaturos e mofados. Nome e endereço 
do fabricante e a data da fabricação e validade 
Mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 
Embalagem de 1kg. 

KG 
Banco de 

Preços 
300 R$ 8,89 R$ 2.667,00 

dois mil, 
seiscentos e 
sessenta e sete 
reais 

012 

FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho em flocos 
grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes 
plásticos, transparentes, limpos, embalagem 
contendo 500 gramas, não violados. Contendo data 
de fabricação e prazo de validade. 

KG 
Banco de 

Preços 
350 R$ 5,39 R$ 1.886,50 

um mil, 
oitocentos e 
oitenta e seis 
reais e 
cinquenta 
centavos 

013 

LEITE CONDENSADO, embalagem de no mínimo 
395 gr, contendo como ingredientes apenas leite 
integral, açúcar e lactose, não violados. Contendo 
data de fabricação e prazo de validade. 

EMB. 
Banco de 

Preços 
100 R$ 5,38 R$ 538,00 

quinhentos e 
trinta e oito 
reais 

014 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 
desidratado, instantâneo, acondicionado em 
embalagem de alumínio limpa, resistente, atóxica, 
isenta de ferrugem. Pacote com 400 g. 

EMB. 
Banco de 

Preços 
700 R$ 15,79 R$ 11.053,00 

onze mil e 
cinquenta e três 
reais 

015 

MACARRÃO, tipo: espaguete, massa: ovos, 
fornecimento: pacote 500 gramas. 
Complementação: massa alimentícia, produto à 
base de farinha de trigo, com ovos. 

PCT 
Banco de 

Preços 
500 R$ 4,98 R$ 2.490,00 

dois mil, 
quatrocentos e 
noventa reais 

016 

MARGARINA COM SAL, contendo ômega 3 e 6, sem 
gordura trans, com teor de lipídios de 35%, 
composta de óleos vegetais, água, leite, sal, 
estabilizante, conservador, acidulante, 
aromatizante e outros ingredientes permitidos, 
transportada e conservada a uma temperatura não 

EMB. 
Banco de 

Preços 
200 R$ 4,26 R$ 852,00 

oitocentos e 
cinquenta e 
dois reais 
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superior a 16ºc, com validade mínima de 5 meses. 
Potes de 250g. 

017 

MILHO VERDE, em conserva 200g, embalagem 
íntegra, limpa, não deve apresentar sinais de 
alterações (estufamentos, amassamentos, 
vazamentos, corrosões internas) e com 
identificação adequada, o prazo de validade deve 
ser no mínimo 6 meses a contar do dia da entrega. 

LT 
Banco de 

Preços 
170 R$ 6,04 R$ 1.026,80 

um mil e vinte e 
seis reais e 
oitenta 
centavos 

018 

ÓLEO DE SOJA, cor própria, translúcido, sem odor 
ou sabor rançoso ou atípico. Embalagem limpa, 
íntegra, resistente, transparente, de PET, 
constando nome e marca do produto, validade, 
lote, informação nutricional e ingredientes. Rótulo 
conforme exigido pela ANVISA. Volume da unidade: 
900 ml. As unidades devem estar contidas em 
caixas de papelão limpas, íntegras e identificadas 
com as informações do produto e número de 
unidades por embalagem ou em plástico limpo, 
íntegro, resistente, transparente que permita 
visualização das informações dos produtos e 
número de unidades por embalagem e que 
acomode adequadamente os produtos, de modo a 
evitar avarias dos mesmos ou rompimento das 
embalagens. Validade mínima de 12 meses a partir 
da data de entrega. 

EMB. 
Banco de 

Preços 
375 R$ 14,05 R$ 5.268,75 

cinco mil, 
duzentos e 
sessenta e oito 
reais e setenta 
e cinco 
centavos 

019 

PIMENTA DO REINO, moída, condimento 
alimentício, natural, sem aditivos, tipo pimenta. 
Apresentação PÓ. Embalagem 100 g. Apresentar 
data de fabricação, validade e n° de lote. 

PCT 
Banco de 

Preços 
80 R$ 6,04 R$ 483,20 

quatrocentos e 
oitenta e três 
reais e vinte 
centavos 

020 

SAL REFINADO, iodado para consumo doméstico, 
embalagem contendo 1 kg, aparência: cristais 
granulação uniforme, não pegajoso ou empedrado 
de cor branca e inodoro, contendo dados do 
fabricante, peso liquida, data de fabricação 
(acondicionamento) e prazo de validade. O produto 
devera está registrado no Ministério da agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. A entrega do produto 
deverá ser feita com pelo menos 06 meses de 
antecedência ao seu prazo de vencimento. 

KG 
Banco de 

Preços 
100 R$ 2,41 R$ 241,00 

duzentos e 
quarenta e um 
reais 

021 

SELETA DE LEGUMES, em conserva. Acondicionada 
em recipiente de folha de flandres, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, sem 
estufamento, amassamento ou ferrugem, 
contendo200g de peso liquido drenado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. 

LT 
Banco de 

Preços 
100 R$ 4,78 R$ 478,00 

quatrocentos e 
setenta e oito 
reais 

022 
TEMPERO PRONTO DE 500 GRS, a base de alho e 
sal e condimentos próprios acondicionado em pote 
plástico. Nome e endereço do fabricante e a data 

PT 
Banco de 

Preços 
80 R$ 8,19 R$ 655,20 

seiscentos e 
cinquenta e 
cinco reais e 
vinte centavos 
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da fabricação e validade Mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

023 

CARNE CONGELADA DE BOVINO C/ OSSO, acém 
bovino limpo, magro, congelada com cor, sabor e 
odor característicos do produto de boa qualidade, 
ausência de sebos, apresentado em embalagens 
transparentes e vácuo ou bem lacradas, com 
denominação do nome do produto, fabricante, 
data de fabricação e validade, embalados variando 
de 500g a 05kg.  

KG 
Banco de 

Preços 
800 R$ 44,71 

 
 
 

R$ 35.768,00 

 
 
trinta e cinco 
mil, setecentos 
e sessenta e 
oito reais 

024 

CARNE CONGELADA DE BOVINO S/OSSO, palêta 
bovino limpo, magro, congelada com cor, sabor e 
odor característicos do produto de boa qualidade, 
ausência de sebos, apresentado em embalagens 
transparentes e vácuo ou bem lacradas, com 
denominação do nome do produto, fabricante, 
data de fabricação e validade, embalados variando 
de 500g a 05kg. 

KG 
Banco de 

Preços 
1.500 R$ 42,56 R$ 63.840,00 

sessenta e três 
mil, oitocentos 
e quarenta 
reais 

025 

FRANGO INTEIRO, embalados individualmente em 
saco plástico, acondicionados em caixa de papelão, 
congelados a -18ºc, com perda máxima de peso no 
degelo de 6% do peso bruto e validade mínima de 
doze meses. Na embalagem primaria deve constar 
as seguintes informações: marca comercial, nome e 
descrição do produto, carimbo do ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento (sif), e de 
mais dizeres obrigatórios, conforme legislação em 
vigor. 

KG 
Banco de 

Preços 
450 R$ 19,16 R$ 8.622,00 

oito mil, 
seiscentos e 
vinte e dois 
reais 

026 

LINGUIÇA TIPO CALABRESA, defumada, carne 
suína, alho, pimenta, água, sal, açúcar, cebola, 
coentro, noz-moscada, regulador de acidez: lactato 
de sódio, estabilizante: tripolifosfato de sódio, 
realçado de sabor: glutamato monossódico, 
antioxidante: isoascorbato de sódio, aromatizante: 
aroma natural de extrato de alecrim, conservador: 
nitrito de sódio, corante: ácido carmínico. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN 

KG 
Banco de 

Preços 
500 R$ 37,67 R$ 18.835,00 

dezoito mil, 
oitocentos e 
trinta e cinco 
reais 

027 
OVOS, origem galinha, tamanho grande, marrom. 
com data de embalamento não superior a 07 dias. 
bandeja contendo 30 unidades de ovos. 

CART. 
Banco de 

Preços 
200 R$ 18,74 R$ 3.748,00 

três mil, 
setecentos e 
quarenta e oito 
reais 

028 

SALSICHA HOT DOG, carne mecanicamente 
separada de ave (frango e/ou galinha e/ou peru), 
carne suína, água, gordura suína, proteína de soja, 
miúdos suínos (pode conter fígado, língua, rim e/ou 
coração), sal, amido, açúcar, alho, cebola, pimenta 
branca, pimenta calabresa, noz-moscada, 
regulador de acidez. 

KG 
Banco de 

Preços 
350 R$ 14,38 R$ 5.033,00 

cinco mil e 
trinta e três 
reais 

029 

ALHO BRANCO, condimento “in natura”, tipo alho, 
de 1ª qualidade, em cabeça, tipo branco, fresco, 
tamanho médio, livre de fungos livre de sujidades. 
Contendo data de fabricação e prazo de validade. 

KG 
Banco de 

Preços 
200 R$ 26,60 R$ 5.320,00 

cinco mil, 
trezentos e 
vinte reais 
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030 

BATATA LAVADA, in natura, formato arredondado 
irregular, sendo que sua casca é fina e de cor 
amarelada, espécie lisa, o produto não deverá 
apresentar problemas com coloração não 
característica, estar machucado, perfurado, muito 
maduro e nem muito verde. O produto deve estar 
intacto. 

KG 
Banco de 

Preços 
250 R$ 5,31 R$ 1.327,50 

um mil, 
trezentos e 
vinte e sete 
reais e 
cinquenta 
centavos 

031 

CEBOLA DE CABEÇA, in natura casca bem branca, o 
produto não deverá apresentar problemas com 
coloração não característica, estar machucado, 
perfurado, muito maduro e nem muito verde. O 
produto deve estar intacto. 

KG 
Banco de 

Preços 
100 R$ 6,35 R$ 635,00 

seiscentos e 
trinta e cinco 
reais 

032 

CHEIRO-VERDE, contendo salsinha e cebolinha com 
folhas inteiras, talo, graúdos, sem manchas, com 
coloração uniforme, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. com peso de 150 a 200 gramas. 

MÇ 
Banco de 

Preços 
400 R$ 3,53 R$ 1.412,00 

um mil, 
quatrocentos e 
doze reais 

033 

TOMATE boa qualidade, tamanho médio, no ponto 
de maturação adequado para o consumo, com 
polpa firme e intacta, o produto não deverá 
apresentar problemas com coloração não 
característica, estar machucado, perfurado. 

KG 
Banco de 

Preços 
220 R$ 11,76 R$ 2.587,20 

dois mil, 
quinhentos e 
oitenta e sete 
reais e vinte 
centavos 

TOTAL ORÇADO R$ 219.509,35 

duzentos e 
dezenove 
mil,quinhentos 
e nove reais e 
trinta e cinco 
centavos 

 
7. DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
a) Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de 
alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da 
Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
b) Os produtos não devem apresentar embalagens violadas, ou seja, abertas, 
amassadas, enferrujadas, estufadas ou com vazamentos; 
c) Os produtos deverão estar livres de umidade, poeira, calor intenso, ou qualquer 
outro fator que possam causar dano ou contaminação aos usuários. 
d) Os alimentos não perecíveis devem apresentar prazo de validade de, no mínimo, 
6 meses, a contar da data de entrega; 
e) Os alimentos perecíveis, tais verduras, devem ser frescos e com boa qualidade 
sensorial. Os aspectos sensoriais que serão conferidos no momento da entrega das 
mercadorias;  
f) As carnes e produtos cárneos devem apresentar data de produção igual ou 
inferior a 3 meses, bem como data de validade de no mínimo 2 meses, a contar da data 
de entrega. 
 
8. PRAZO E LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 
 A solicitação para o fornecimento dos itens descritos acima, respeitados seus, 
preços, marca, especificações e quantitativos máximos registrados em ata, será feita de 
acordo com a necessidade do Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
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Finanças, através da emissão de autorização de compra ou requisição de fornecimento, 
expedida pela Chefia da SEMPLAF, e entregue ao fornecedor, em seus respectivos 
estabelecimentos comerciais, o qual deverá providenciar a entrega dentro do prazo de 
03 (três) dias corridos, em horário de expediente das 07h:30min as 13h:30min, no 
endereço Avenida Renato Costa de Almeida, 100 – centro, sede da Prefeitura Municipal 
do Cantá – RR, sob pena de aplicação das penalidades fixadas em contrato e o 
cancelamento do registro de preços. 
 
9. DA MODALIDADE E DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO 
 A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio 
de Pregão, cujo tipo presencial ou eletrônico será devidamente justificado pelo 
pregoeiro designado para o certame. Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis 
Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais 
legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas 
demais prescrições legais aplicáveis as assunto 
 
10. VIGÊNCIA DO CONTRATO  
   O prazo de vigência do contrato objeto deste Termo de referência será de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos 
termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
   O prazo contratual poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo, de acordo 
com o interesse e a necessidade do Gabinete do Prefeito com as devidas justificativas, 
nos casos previstos no art. 57 da Lei Nº 8.666/93. 
 
11. DAS ALTERAÇÕES 
   Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo de 
Contratação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças, não ultrapassarão o montante de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do contrato como dispõe o Art. 65, § 1°, da Lei N° 8.666/93. 
 
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  O pagamento será efetuado por meio de “transferência bancária” a ser 
creditado no estabelecimento bancário, agência e conta corrente em nome da empresa 
vencedora, ou por outro meio previsto na legislação vigente em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada e do 
aceite da Administração. 
  Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta para verificara 
manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital, conforme segue: 
a) Prova de Regularidade com o FGTS (CRF – Certidão de Regularidade de Situação, 
expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 
b) Prova de Regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual, relativa à sede ou 
domicílio do proponente, dentro de seu período de validade; 
c) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011), em 
validade. 
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme Decreto 
Federal nº 5.512 de 15/08/2005, admitindo-se que seja emitida via Internet, no original, 
em validade; 
e) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), 
expedida pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do 
domicílio ou da sede do proponente, em validade; 
 Havendo erro na nota fiscal/fatura, ausência de quaisquer que sejam as 
documentações, acima descritas, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
 A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação dos 
documentos regularizados, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional 
para a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação do fornecimento pela 
CONTRATADA. 
 A critério da Contratante poderão ser utilizados os pagamentos devidos para 
cobrir possíveis despesas com multas de responsabilidade da Contratada. 
 
13. FISCALIZAÇÃO 
  A contratação será executada sob acompanhamento e fiscalização de servidor 
designado por meio de Portaria, que, entre outras atividades, se incumbirá de receber 
e atestar as faturas, observar o fiel cumprimento da contratação, bem como anotar em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 
determinando o que for necessário à apuração das faltas ou defeitos observados. 
  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
  A unidade responsável por exercer a fiscalização da execução do objeto 
contratado será a Secretária demandante. 
 
14. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
   Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 
sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma 
de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 
15. DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 
   O descumprimento total ou parcial deste contrato poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindir o contrato, cancelando a nota de empenho nos termos dos Artigos 77 
e 78, sem prejuízo do eventual exercício dos direitos previstos no Artigo 80 e da 
aplicação das penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88, todos da Lei n° 8.666/93; 
 O descumprimento pela licitante, de quaisquer das cláusulas e/ou condições 
estabelecidas neste Edital, ocasionando a inexecução total ou parcial do acordado, 
ensejará, garantida a prévia defesa, a rescisão do contrato, além de outras previstas na 
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legislação aplicável vigente. Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a licitante 
será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis: 
a) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor total 
da contratação, no caso de inadimplemento de qualquer obrigação por parte da 
contratada, sem prejuízo das demais sanções administrativas;  
b) Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso não justificado no 
cumprimento dos prazos estabelecidos neste instrumento, contada desde o primeiro 
dia do atraso na execução de qualquer prazo previsto no contrato, a ser calculada sobre 
o valor total atualizado da contratação, até o limite de 20% (vinte por cento);  
c) Advertência;  
d) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por até cinco anos;  
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo de dois anos.  
 A critério da Contratante poderão ser suspensas penalidades, no todo ou em 
parte, quando o atraso for devidamente justificado por escrito pela contratada e aceito 
pelo ordenador de despesas da Prefeitura Municipal. 
 O valor das multas será deduzido da importância a ser paga à contratada. 
 As multas poderão ser aplicadas juntamente com as penas de advertência, 
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal ou declaração de 
inidoneidade. 
 As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de 
impedimento de licitar e contratar com a União ou declaração de inidoneidade, a 
contratada será descredenciada por igual período. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
   O contratante deverá fiscalizar a execução do contrato, bem como: 
a) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  
c) Aplicar à Contratada as penalidades cabíveis, tornando-a a inapta para concorrer a 
licitações públicas;  
d) Comunicar à Contratada, por escrito, má execução do objeto, falhas ou 
irregularidades verificadas, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
e) Comunicar a(s) empresa(s) vencedora(s) toda e qualquer ocorrência relacionada com 
a execução do objeto do contrato. 
f) Efetuar o pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) no prazo estipulado neste edital.  
g) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a(s) empresa(s) entregar(em) fora das 
especificações do Edital. 
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i) Verificar minuciosamente, a conformidade dos produtos entregues com as 
especificações constantes na proposta da licitante vencedora; 
 
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar 
todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento das 
obrigações decorrentes do contrato, assim como executar o fornecimento de acordo 
com as especificações constantes neste termo de referência, consoante estabelece a Lei 
8.666/93, obrigando-se ainda a: 
Acatar as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-
se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 
atendendo às reclamações formuladas, desde que pertinentes ao objeto do contrato; 
a) Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE; 
b) Atender, por meio do preposto nomeado, qualquer solicitação por parte dos gestores 
do contrato, prestando as informações referentes ao fornecimento, bem como as 
correções de eventuais irregularidades na execução do objeto contratado; 
c) Cumprir fielmente o estabelecido no Termo de Referência e Edital do certame;  
d) Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do 
objeto deste Edital qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os 
funcionários e/ou colaboradores da CONTRATADA; 
e) É vedada a subcontratação, cedência ou transferência da execução do objeto, no 
todo ou em parte, a terceiro, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, sob 
pena de rescisão; 
f) Fornecer os produtos licitados no local, na data e no horário estabelecido no edital, 
no termo de referência e no contrato; 
g) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo 
e qualquer assunto e documento de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros, de 
que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo 
orientar seus empregados a observar rigorosamente esta determinação, salvo em caso 
de consentimento, por escrito da CONTRATANTE;  
h) Manter, durante o fornecimento do objeto do Termo de Referência e deste Edital, 
em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
i) No valor da proposta aceita, deverão estar inclusos os custos inerentes à execução 
do contrato, não sendo o mau planejamento e a má formação do preço, motivo para 
inexecução total ou parcial do objeto. 
j) Pagar os salários devidos aos seus empregados e todos os encargos previstos na 
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e quaisquer outras despesas, incidentes 
sobre o objeto deste Edital;  
k) Prestar as todas informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, 
desde que pertinentes ao objeto do contrato;  
l) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
CONTRATANTE; 
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m) Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos 
fornecimentos da CONTRATANTE, decorrentes de ineficiência, incompatibilidade de 
especificação, atrasos ou irregularidades cometidas na prestação do fornecimento;  
n) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados ou prepostos alocados à execução da entrega dos objetos, no 
desempenho do objeto ou em conexão com estes, ainda que verificados nas 
dependências da CONTRATANTE;  
o) Substituir os profissionais de sua equipe que eventualmente não estejam causando 
prejuízos à regular execução do contrato ou que não estejam exercendo suas atividades 
dentro do padrão de qualidade exigido, consoante as descrições e especificações das 
aquisições contidas neste Termo de Referência;  
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
a) Aplicam-se, no que couberem, as disposições constantes da Lei Nº 8.078/90 - Código 
de Defesa do Consumidor; 
b) O contrato poderá ser rescindido, por mútuo interesse entre as partes, atendido a 
conveniência do contratante, recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto 
correspondente, bem como de forma imediata e independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial;  
c) Os casos omissos e as dúvidas que surgirem quando da execução dos serviços 
advocatícios e de assessoria jurídica advocatícios constante do Termo de Referência, 
serão resolvidos pela contratante. 
 
19. DO FORO 
 Para dirimir questões oriundas do eventual ajuste firmado, será competente o 
Foro da Comarca de Boa Vista – RR, renunciando as partes a qualquer outro que 
tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja. 

 
Cantá-RR, 29 de julho de 2022. 

Elaborado por: 
RAQUEL CORREIA NASCIMENTO 

Assessor Especial I 
De Acordo: 

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS 
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças 

Decreto nº153/2021 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XXX/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 088/2022 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CANTÁ - RR /RR, E A 
EMPRESA ___________________, 
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no C.G.C./MF sob o nº 11.856.913/0001-20, situada na Rua Renato Costa de 
Almeida, s/n.º, bairro Centro, nesta Município, neste ato representado pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, ______________________, _________, _________, 
___________, portador da CI nº _________________ e CIC nº ______________, 
residente e domiciliado na Rua _________________, neste Município, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a Empresa ______________________________, 
estabelecida na (endereço), inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu (cargo), Sr. 
(nome), (qualificação do(s) representante(s) da CONTRATADA), firmam o presente 
instrumento , tendo em vista o constante e decidido no Processo Administrativo nº 
xx/2022, doravante referido por Processo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 
xx/2022, por sistema de Registro de Preços e em observância às disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
COMPLEXO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CANTÁ – RR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO 

2.1 – Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos os 
termos da legislação sobre contratos públicos, os seguintes documentos: 
a) o edital pertinente ao Pregão Eletrônico n° XX/2022 e o anexo I (Termo de Referência); 
b) proposta da CONTRATADA; 
c) ata da sessão da licitação; 
 
d) demais documentos anexados ao Processo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1 – As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo ao Edital. 
 
CLÁUSULA QUARTA - PREÇOS E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ___________ (__________), e o preço 
é o constante da proposta da CONTRATADA, aceito na licitação acima referida, 
devidamente rubricada pelos representantes das partes contratantes, proibido o 
reajuste nos termos da legislação em vigor. 
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
4.2 - O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS 

 5.1 - Ao disposto neste Contrato aplicam-se também, no que couber, as disposições do 
Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8078/90. 
5.2 -Fica dispensada para o(s) licitante(s) vencedor(es) prestação da garantia para a 
execução do objeto da presente licitação, conforme disposto no art. 56, § 2º da Lei n° 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA 

6.1 O presente contrato terá vigência até XXXXXXXXXX, ou enquanto decorrerem as 
prestações de serviços dentro da vigência do mesmo, podendo ser prorrogado por igual 
período, convindo as partes contratantes, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 
8666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1 – As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 – Os recursos para essa contratação estão assegurados conforme termo de 
referência.  
Unidade Orçamentaria: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças 
Exercício: 2022. 
Programa de Atividade: XXXXXXX 
Elemento de Despesa: XXXXXXXXX 
Fonte de Recurso: XXXXXXXXXXX 
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CLÁUSULA NONA – SANÇÕES E PENALIDADES 

9.1 - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e 
Termo de Referência, anexo ao Edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

10.1 – A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo 
do Edital. 
10.2 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  
1.2.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I 
a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital;  
1.2.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
1.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 
1.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
1.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
1.5.3. Indenizações e multas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

12.1 – É eleito o Foro da Comarca de CANTÁ - RR /RR para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.  

CANTÁ - RR, ____de  _____________ de 2022. 
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TESTEMUNHAS: 
 
1. ...................................................................................   CPF: .......................................... 
 
2. ...................................................................................   CPF: .......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANTÁ – RR 
 

_______________________________ 
XXXXXXXXXXXXX 

Prefeito Municipal 

 

Pela CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX 
________________________________ 

XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO III - INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
1 – DADOS DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL: 
NOME FANTASIA: 
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
BAIRRO: CIDADE: EST.: 
CEP:                               TEL (XX)                               FAX (XX) 
E-MAIL:  
BANCO: AGÊNCIA: C/C: 
NOME P/CONTATO: 
 
2 – ASSINATURA DO CONTRATO 
NOME: 
QUALIFICAÇÃO: (nacionalidade, naturalidade, profissão, estado civil, endereço 
residencial, n° do documento de identidade, n° do CPF) 
Na qualidade de: (Representante legal ou procurador) 
 
OBSERVAÇÕES: 
1. Tratando-se de representante legal será observado o ESTATUTO SOCIAL, contrato 
social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, constante dos documentos de habilitação já existentes 
no processo; 
 
2. Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO pública ou particular 
com firma reconhecida do qual constem poderes para praticar todos os atos pertinentes 
para formalização do contrato, acompanhado do correspondente documento que 
comprove os poderes do mandante para a outorga, se o mesmo não estiver constando 
do processo. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
(em papel timbrado da licitante) 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ________________, portador(a) da 
identidade n.º ____________ e do CPF n.º _________ DECLARA, para os devidos fins, 
sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta 
anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, e que não se enquadra em qualquer das 
hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 
e suas alterações. 
 
Ademais, declara que: 
(  ) SIM, está apta e tem interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. 
 
(  ) NÃO, não tem interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42 ao 49 da referida Lei, mesmo que seja microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 
 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2022.  
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura Identificável do Representante Legal de empresa 

 
 
 
 
 
 

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada APENAS por Microempresas (ME) e/ou 
Empresas de Pequeno Porte (EPP). 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: XXX/2022 - PMC  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2022 
ABERTURA DIA:    /    /2022 
HORÁRIO:  
 
OBJETO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: 

 

Nome Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Endereço completo: 

Telefone:  

E-mail:  

Banco: Nº da agência bancária:    Conta n.º 

Dados do Representante 
Legal 

Nome: 

Endereço: 

E-mail: RG: 

Telefone: CPF: 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO 

TOTAL (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

POR 
EXTENSO  

TRANSCREVER TODOS OS ITENS DE ACORDO COM A PLANILHA CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO 
EDITAL 

 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor total por extenso) 

 

 
DECLARAMOS, 
 

1. O preenchimento das seguintes informações: descrição detalhada do objeto. 
 

2. O prazo de validade MÍNIMO da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na 
legislação em vigor. 
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3. Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de 
escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-
obra, prestação de garantia de fábrica e assistência técnica, materiais, máquinas 
e equipamentos necessários, tributos,encargos de leis sociais, e quaisquer outras 
despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao 
objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
 

4. Temos capacidade técnico-operacional para prestar o fornecimento dos 
produtos/serviços para os quais apresentamos nossa proposta. 
 
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no 
edital. 
 
 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2022.  
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura Identificável do Representante Legal de empresa 
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