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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 – P/ REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
DATA ABERTURA:28/05/2019  
HORÁRIO DE ABERTURA: 10h00min 
LOCAL DE ABERTURA: Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner, Rua José de 
Anchieta, nº 119, Centro, Alfredo Wagner-SC. 
 
                                
1. PREÂMBULO 
 
1.1 A Câmara de Vereadores de Alfredo Wagner, através da Comissão Permanente de Licitação, realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO, do tipo menor 
preço por Item, com embasamento legal nas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto 
Municipal nº 2740, de 20/05/2005, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, da Lei Complementar nº123/2006 com 
alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
Os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇO” e “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues na 
Secretaria da Câmara, situada Rua José de Anchieta, nº 119, Centro, neste município até às 09h45min do 
dia 28/05/2019. 
 
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na Câmara de vereadores, situada na Rua 
José de Anchieta, nº 119, Centro, neste município, iniciando-se no dia 28 de maio de 2019 às 10h00min 
com o credenciamento e abertura dos envelopes das Propostas e será conduzida pela Pregoeira com o 
auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 
 
2. OBJETO 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.1.  Registro de Preço pelo prazo de 08 (oito) meses, com fornecimento parcelado para 
aquisição de produtos do gênero alimentício, descartáveis para copa e cozinha, materiais de 
limpeza, higiene e material de expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de 
Vereadores, cujas especificações detalhadas encontram-se nos Anexos, parte integrante deste 
edital. 
 
RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET: http://www.alfredowagner.sc.leg.br   
 
O edital constante dos autos prevalecerá sobre o disponibilizado na internet, caso haja divergência entre 
eles. 
 
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
3.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos orçamentários 
vigentes e previstos para o exercício de 2019, sendo que a cada contratação, de acordo com a necessidade 
da Municipalidade, será efetuado o devido empenhamento no item orçamentário específico. 
 
3.2. O valor total estimado é de R$ 7.485,90 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e 
noventa centavos), tendo por base a realização de pesquisa de mercado. 
 



                 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 

 
 

                 88450-000 – ALFREDO WAGNER - SC 
 
 
 
 
 
 
 

Rua José de Anchieta, nº 119 – Centro – Alfredo Wagner – SC 
camara.aw@gmail.com   -  Fone/Fax: (48) 3276-1077 – CNPJ: 10.721.533/0001-16 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas às exigências constantes 
deste Edital e seus Anexos. 
4.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
4.2.1 – Concordatárias ou em processo de falência; 
4.2.2– Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração  
Pública suspensa, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
4.2.3 – Estrangeiras que não funcionem no país.  
4.2.4 - É vedada a participação de licitantes cuja atividade fim não for compatível com o objeto desta 
licitação, que será comprovado por intermédio do ato constitutivo em vigor (documento consolidado ou 
acompanhado de todas as alterações), podendo ser acrescido a documentação complementar que 
possibilite identificar a compatibilidade da atividade com o objeto da licitação. 
4.2.5 É vedada a participação de licitantes que estejam sob aplicações de sansões, conforme termos da Lei 
nº 12.846/2013 
4.2.5.1 A verificação de eventual enquadramento na situação de que trata o item  
4.2.5.2 Será realizada mediante consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas- 
CEIs, pelo link: htpp://portaltransparencia.gov.br/sansões/ceis. 
 
4.3 – As licitantes deverão, na data e horário estabelecidos neste edital, proceder a entrega dos dois 
envelopes devidamente fechados, contendo no ENVELOPE Nº 01 a proposta comercial, solicitada no 
item 6 deste Edital, e no ENVELOPE Nº 02 a documentação comprobatória de sua habilitação, solicitada 
no item 8 deste Edital, sendo que ambos deverão conter, na parte externa, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALFREDO WAGNER 
EDITAL DE PREGÃO Nº 01/2019- REGISTRO DE PREÇO   
PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ 
 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALFREDO WAGNER 
EDITAL DE PREGÃO Nº 01/2019 - REGISTRO DE PREÇO  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ 
 
4.3.1 Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de proposta de preço e de documentação 
após o prazo estabelecido neste Edital, qual seja: 09:h45min do dia 28/05/2019.  
 
4.4. As licitantes deverão ainda por ocasião na participação neste pregão apresentar Declaração de 
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (Anexo V) devendo a mesma vir FORA DOS 
ENVELOPES de proposta e documentação e apresentadas a Pregoeira quando solicitadas. 
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4.5. Para os licitantes que queiram se beneficiar das prerrogativas da Lei Complementar nº 123/06, devem 
apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa ou do Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme a forma da constituição empresarial, devendo a presente certidão vir fora 
dos envelopes e entregues no ato do credenciamento se assim a empresa optar ou no protocolo dos 
envelopes; 
 
4.6 Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação deverão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas e/ou cópia 
acompanhado do original para autenticação pela Pregoeira e/ou por membro da Equipe de Apoio presente 
ao certame, exceto as extraídas via Internet, as quais poderão, a qualquer momento, serem diligenciadas 
pela Pregoeira ou por qualquer membro de sua Equipe de Apoio. 
 
4.7 É facultado aos interessados o envio dos envelopes de documentação e de propostas através de serviço 
postal, desde que os mesmos sejam recebidos até as 09:45hs do dia 28/05/2019, sendo necessária a 
apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (Anexo V) juntamente com 
os envelopes mencionados. Ressalta-se que tais Declarações devem estar separadas dos envelopes 
supramencionados, devendo tanto os envelopes, quanto as respectivas Declarações, estarem plenamente 
identificados. 
 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 A não realização do credenciamento não implicará na exclusão da proponente do certame licitatório, 
entretanto, tornará a licitante inapta à formulação de lances, bem como implicará na aceitação de todos os 
atos praticados pela Pregoeira durante a Sessão, ocasionando, inclusive, a decadência do direito de 
recurso. 
 
5.2 – As empresas que optarem por se credenciar deverão se apresentar para credenciamento junto a 
Pregoeira por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório (Anexo III), venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no 
ato do credenciamento identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.  
 
5.3 – O credenciamento será demonstrado por instrumento público de procuração ou documento que 
comprove expressamente os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Proponente.  
 
5.3.1 Tratando-se de representante legal: deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social e/ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial ou, 
tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
5.3.2 Tratando-se de procurador: deverá apresentar instrumento de procuração público e/ou particular, 
com firma reconhecida, no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, 
interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e, ainda, para praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame.  
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5.3.3 Em se tratando do item “5.3.2” é necessária a comprovação dos poderes do Outorgante da 
respectiva procuração, através de documento de constituição da sociedade.  
 
5.4 - Os documentos de credenciamento de que trata esse capítulo deverão vir FORA DOS 
ENVELOPES e apresentados a Pregoeira no ato do credenciamento. 
 
5.5- Iniciada a fase de lances a Pregoeira dará por encerrado o prazo para credenciamento, e por 
consequência, a possibilidade da empresa em formular lances, em atendimento ao disposto no item 5.1.  
 
5.6 – Será admitido apenas (01) um representante para cada licitante credenciado, permitindo-se sua 
substituição, desde que com os poderes necessários ao credenciamento. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
6.1 Cada proposta de preço deverá obedecer ao que segue, sendo que a sua apresentação implicará na 
aceitação das condições descritas neste Edital. 
 
6.1.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões  técnicas  de  uso  corrente,  redigida  com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do 
licitante proponente. As propostas deverão apresentar indicação de marca. 
 
6.1.2. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico 
(e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, profissão, CPF e/ou Carteira de 
Identidade, domicílio e cargo na empresa.  
 
6.1.3. Ter preços com validade de 08 meses corridos, a contar da data da assinatura da Ata de Registro 
de Preços;  
 
6.1.4. Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seu anexo I, em moeda 
corrente nacional (R$1,00), expressos em algarismos e o total geral da proposta por extenso, básicos para 
a data de apresentação da proposta; 
 
6.1.5. Constar preço unitário e total, por item cotado. Em caso de divergência entre os valores unitários e 
totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será 
considerado este último; 
 
6.1.6. Nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, inclusive de frete e 
impostos, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sendo para 
todos os efeitos o qual se presumirá assim independentemente de declaração; 

 
6.1.7. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado. 
 
6.1.8. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
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esse ou qualquer título, devendo os bens ser fornecidos a Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo 
Wagner sem ônus adicionais. 
 
6.1.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
6.2 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 
6.3 O preço ofertado permanecerá fixo e sem reajuste durante o prazo de validade de 60 dias da respectiva 
ata de registro de preços. 
 
  
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. As Propostas serão julgadas e adjudicadas por item, conforme definidos neste Edital e seus 
Anexos. 
 
7.2. Serão classificados pela Pregoeira, o proponente que apresentar a proposta de menor preço, definido 
no objeto deste Edital e seus Anexos e, as propostas com preços até 10% superiores àquele ou, as 
propostas das 03 (três) melhores ofertas. 
 
7.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 12 deste Edital. 
 
7.4. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva (de lances) e ordenadas às ofertas, exclusivamente 
pelo critério de menor preço. 
 
7.5. A pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivamente a respeito. 
 
7.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que 
a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, ou, 
conforme documentação apresentada na própria sessão, quando for o caso. Passando-se neste caso 
abertura do Envelope de Habilitação. 
 
7.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pela Pregoeira. 
 
7.8. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, a Pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 
todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicada a aquisição, 
definida no objeto deste Edital e seus Anexos. 
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7.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 
ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e licitantes presentes, ressaltando-se que 
poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 
 
7.10. Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos, a Proposta será desclassificada, bem como quando cujo objeto não atenda as especificações, 
prazos e condições fixados no Edital e que apresentem preço baseado exclusivamente em propostas dos 
demais licitantes. 
 
7.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em sessão e na 
proposta específica, prevalecerá a da proposta. 
 
7.12. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 
Anexos. 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
 
8.1. A documentação exigida para habilitação nesta licitação, é a que segue: 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, ou outro 
ato constitutivo de empresa registrado em órgão competente; 

 
b)       Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, em plena validade; 

 
c)        Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, perante à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros, incluindo as inscrições em Dívida Ativa do INSS. Esta CND apenas 
deverá ser apresentada na hipótese da certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do licitante não incluir as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

e) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de débitos do Município sede da licitante; 

g) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de débitos com o Estado sede da licitante; 

h) Certidão de Regularidade Trabalhista (CNDT); 
 

 i) Declaração expressa de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, devidamente 
firmada pelo responsável pela empresa, de acordo com o Anexo V deste Edital; 
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j) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7°, XXXIII, da 
Constituição Federal de 1988 e do art. 27, V da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei n° 9.854/99, 
devidamente firmada pelo responsável pela empresa, anexo VII. 
 
l)  Certificado da ANP- Agência Nacional do Petróleo conforme Portaria nº297 de 18/11/2003 (para 
venda de gás). 
 
l)  Apresentação de Alvará Sanitário e de Localização para os fornecimentos pertinentes ao objeto da 
licitação, emitido pelo órgão competente da Prefeitura do domicílio ou sede do proponente, comprovando 
a admissão do exercício da atividade, com validade no período de 12 meses.  

 
8.2. A documentação exigida para habilitação poderá ser substituída por Certificado de Registro Cadastral 
(CRC) dentro do prazo de validade, emitido pela Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, de acordo com 
a legislação vigente, assegurado ao cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e 
regularizada na própria sessão. 
 
8.3. Não será aceito para fins de habilitação, o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por outro 
órgão público, devendo o interessado cadastrado em outro órgão apresentar a documentação estabelecida 
no item 8.1. (Decisão TCU 214/97) 
 
8.4. Os documentos relacionados nas alíneas "a" do item 8.1 não precisarão constar do Envelope 
Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
8.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
8.5.1 E em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
      
8.5.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o do Art. 43 da LC 113/2006, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
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9.2 A petição poderá ser encaminhada administrativamente, via ofício a ser protocolada na Câmara de 
Vereadores de Alfredo Wagner, Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua José de Anchieta, nº 119- 
Centro, nesta Cidade, nos dias úteis no horário das 08h00min às 12h00min das 13h00min às 17h00min no 
Secretaria da Câmara ou por e-mail, dirigida a Pregoeira.  
 
9.2.1 Em sendo enviadas por e-mail cabe EXCLUSIVAMENTE a impugnante entrar em contato com a 
Pregoeira para que esta de ciência do recebimento, retornando-o com protocolo de data e hora de 
recebimento.  
 
9.2.2 A administração não se responsabiliza por impugnações encaminhas via e-mail, sem que sejam 
observadas as devidas providências constantes no item 9.2.1, e recebidas após o prazo fixado em lei. 
 
9.3. Caberá a pregoeira e a comissão de licitação decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) 
horas. 
 
9.4. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu 
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
10 – DOS RECURSOS 
 
10.1. Durante a sessão de abertura das propostas declarado(s) vencedor(es), qualquer Licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias corridos para apresentação das razões do recurso, que serão restritas aos motivos já expostos 
quando da interposição de recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as 
contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito   de 
recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 
 
10.3. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão da Pregoeira, não terá efeito suspensivo. 
 
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata. 
 
10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Câmara Municipal de 
Alfredo Wagner, Comissão Permanente de Licitação, sito à sito à Rua José de Anchieta, nº 119- Centro, 
nesta Cidade, nos dias úteis no horário das 08h00min às 12h00min das 13h00min às 17h00min.  
 
10.7 Caso o recurso seja enviado por e-mail cabe EXCLUSIVAMENTE a cada Licitante entrar em 
contato com a Pregoeira para que esta de ciência do recebimento, retornando-o com protocolo de data e 
hora de recebimento. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA – prazos, condições e local de entrega. 
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11.1. Cada empresa vencedora terá as seguintes obrigações: 

 
11.1.1. Efetuar a entrega do material que eventualmente for solicitado por meio de nota de empenho no 
prazo máximo de 02 (dois) dias corridos do recebimento deste, ou da assinatura do instrumento de 
contrato ou de documento equivalente; 
 
11.1.2. O material deverá ser entregue no local indicado na Autorização de Fornecimento, 
encaminhada pelo Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Vereadores. 
 
11.1.3. O material deverá ser entregue, conforme marca vencedora no Pregão Presencial. 
  
11.1.4.Todas as despesas de entrega correrão por parte da contratada vencedora, inclusive tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
 
11.1.5 Não haverá valor mínimo para pedidos das empresas vencedoras que deverão entregar 
qualquer valor que a Câmara solicitar, caso não seja cumprido, as mesmas estarão sujeitas as 
penalidades, previstas na ata de registro de preços. 
 
12. DAS CONTRATAÇÕES  

12.1. As empresas vencedoras de bens incluídos na ata de registro estarão obrigadas a celebrar os 
contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na 
própria Ata. 

12.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 
condições.  

12.3. - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá 
providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir da data da 
convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, 
expedidas pela Secretaria da Receita Federal, Municipal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob 
pena de a contratação não se concretizar, devendo manter estas certidões atualizadas.  

12.4. - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem 
dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas. 

13 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
13.1 – O material/produto objeto da presente licitação será recebido em dias úteis no local e endereço 
indicados no subitem 11.1.2. 
 
13.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, o 
cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do 
servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  
 
13.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
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a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 1 (um) dia, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado, podendo valer como prova o recebi com a restrição de recebimento parcial.  
 
c) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente contado da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez 
verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de 
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
 
14 - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
14.1 - O pagamento será efetuado em 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo 
do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento provisório ou definitivo. 
 
14.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  
 
14.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou 
pessoalmente por seu representante na Tesouraria da Câmara.  
 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nas hipóteses 
legais. 
 
15.2 Na hipótese de apresentação de declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida 
para o certame, ficará impedido de contratar com a Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
15.3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  
 
15.4 - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações 
contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão 
aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.  
 
15.5 - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão 
conduzidos no âmbito da Secretaria da Câmara e as penalidades serão aplicadas por autoridade 
competente do mesmo órgão.  
 
15.6 – Além dessas previstas, também são penalidades as previstas na minuta da Ata de Registro de 
Preços, inclusive multa, conforme Anexo, parte integrante deste processo. 
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16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 É facultado ao Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a 8.5.1. 
 
16.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
16.3 O resultado do presente certame será divulgado no órgão de imprensa oficial do Câmara, qual seja, 
o Mural da sede do Poder Legislativo. 
 
16.4 Fica assegurado a Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner o direito de, no interesse 
da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
16.5 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
16.6 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceita pela Autoridade Superior, nos casos previstos na Lei. 

 
16.8 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 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
 
16.9 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 Câmara 
Municipal de Vereadores de  Alfredo Wagner - SC. 
 
16.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
 
16.11 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
16.12 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, pelo email: 
camara.aw@gmail.com, ou por telefone (48) 3276-1077 (Secretaria da Câmara) 
 
16.13 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, 
não garantindo direitos aos participantes. 
 
16.14. Integram o presente edital os seguintes anexos, fazendo parte integrante do mesmo para 
todos os fins e efeitos:  
Anexo I - Termo de Referência;  
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Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;  
Anexo III - Modelo de Credenciamento Específico; 
Anexo IV – Modelo de Procuração para Credenciamento; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à 
Habilitação;  
Anexo VII - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;  
Anexo VIII - Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP;  
Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preços  
Anexo X – Recibo de Retirada de Edital pela Internet 
 
16.15. E para que ninguém alegue desconhecimento do presente Edital, é o mesmo publicado em 
resumo no Diário Oficial dos Municípios, disponibilizado na íntegra no site: 
http://www.alfredowagner.sc.leg.br, e publicado na íntegra fisicamente nos murais da Câmara e da 
Prefeitura Municipal, podendo ainda ser solicitado através do e-mail da Secretaria: 
camara.aw@gmail.com.  
 

 
                                                                             Alfredo Wagner, 14 de Maio de 2019. 

 
 

Silvio José Althoff 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 
 
1 . Objeto:  
Registro de Preço pelo prazo de 08 meses, com fornecimento parcelado para aquisição de 
produtos do gênero alimentício, descartáveis para copa e cozinha, materiais de limpeza, higiene e 
material de expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de Vereadores, cujas 
especificações detalhadas encontram-se nos Anexos, parte integrante deste edital. 
 
2 . Motivação/ Justificativa da Contratação: 
A presente aquisição, através de Registro de preço, se faz necessária para atender a demanda 
diária da Câmara de Vereadores, garantindo assim estoque adequado e possibilidade de suprir 
demandas futuras que possam existir, sendo um item essencial atender ao consumo dos 
servidores, colaboradores e visitante nas dependências da Câmara Municipal de Alfredo Wagner. 
 
3. Especificação Técnica do Objeto: 
Para o Fornecimento dos itens, objeto deste Certame, a Empresa Contratada deverá fornecer os 
itens, dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e de acordo com as especificações 
contidas neste Edital e seus anexos. 
 
 
ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

PERMITIDO 

VALOR 
TOTAL 

1 35 Kg Açúcar Refinado Especial - 
Pacote com 5 kg, dizeres de 
rotulagem, data de fabricação 
e prazo de validade, 
informação dos ingredientes e 
composição 
Nutricional. 

R$10,90 R$ 76,30 

2 50 pacotes Café Tradicional Torrado e 
Moído- Em pó, tipo 
tradicional. Com rotulo de 
acordo com as normas e 
documentos de referência, 
resolução 259/2002 da 
ANVISA e lei 8.078 de 11 de 
setembro de 1990 (Código de 
proteção e defesa do 
consumidor). Pacote de 500g. 
Produto deve estar em 
conformidade com as Normas 
e/ou Resoluções vigentes da 

R$ 11,90 R$595,00 



                 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 

 
 

                 88450-000 – ALFREDO WAGNER - SC 
 
 
 
 
 
 
 

Rua José de Anchieta, nº 119 – Centro – Alfredo Wagner – SC 
camara.aw@gmail.com   -  Fone/Fax: (48) 3276-1077 – CNPJ: 10.721.533/0001-16 

ANVISA e Registro no 
Ministério da Saúde. Validade 
de 12 Meses sendo que a data 
de fabricação não poderá ser 
superior a 4 meses da data de 
entrega do produto. 
Embalagem com 500 gramas.  

3 180 litros Leite Longa Vida Integral - 
Embalagem tetra pak, com 01 
litro, dizeres de rotulagem, 
data de fabricação e prazo de 
validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. Não contém 
Glúten. Validade de 12 Meses 
sendo que a data de fabricação 
não poderá ser superior a 6 
meses da data de entrega do 
produto. 

R$2,75 R$495,00 

4 10 potes Margarina Cremosa com 
Sal - Com teor lipídico de 
80%. Não deve conter em sua 
composição gordura do tipo 
trans. Tendo ingredientes oléo 
de soja, água, Soro de Leite 
em Pó, Leite em Pó 
Desnatado, vitaminas A, B1, 
B6, B12, Ômega 3 Selenio, 
Ácido Cítrico, Antioxidantes 
Lecitina de Soja. 
Estabilizantes:, Mono e 
Diglicerídeos de Ácidos 
Graxos, Conservadores: 
Sorbato de Potássio, Benzoato 
de Sódio, Acidulante:: TBHQ. 
Embalada em pote plástico 
resistente de 500g, com 
proteção interna pós tampa 
(lacre). No seu rótulo deve 
conter prazo de validade/lote e 
informação nutricional. 

R$5,99 R$59,90 

5 10 Kg Erva Mate Grossa para 
Chimarrão – Erva Mate 
produto natural para 
chimarrão, tipo moída grossa, 
1 kg. 

R$10,99 R$109,90 

6 80 pacotes Biscoito tipo rosquinha de R$7,25 R$580,00 
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coco – tipo rosquinha de coco, 
a base de farinha de trigo, 
açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, lecitina de soja, 
amido de milho, açúcar 
invertido, leite de coco, coco 
ralado, sal, aroma artificial de 
coco. Pacote não inferior a 
500 g. 

7 32 unidades Açúcar torrado e moído – 
Açúcar torrado. Embalagem 
com 45 gramas. 

R$1,00 R$32,00 

8 55 fardos Copo Plástico Descartável 
de 80 ml Para Café -  Em 
resina termoplástica, atóxico, 
isento de materiais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos, 
deformações, bordas afiadas e 
rebarbas. Acondicionado em 
pacote com 100 unidades. O 
peso por 100 unidades (cento) 
do copo deverá ser igual ou 
superior a 75 gramas. O 
produto deve estar em 
conformidade com a norma da 
ABNT NBR 14865/2002 - 
copos plásticos descartáveis. 
Cores branca ou transparente. 
 

R$4,25 R$233,75 

9 10 fardos Copo Plástico Descartável 
de 200 ml Para Água- Em 
resina termoplástica, destinada 
ao consumo de bebidas, 
atóxico, isento de materiais 
estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações, bordas 
afiadas e rebarbas. 
Acondicionado em pacote 
com 100 unidades (cento). O 
peso por 100 unidades (cento) 
do copo deverá ser igual ou 
superior a 198 gramas. O 
produto deve estar em pacotes 
com 100 unidades, 
conformidade com a norma da 
ABNT NBR 14865/2002 - 
copos plásticos descartáveis. 

R$3,10 R$31,00 
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Cores branca ou transparente. 
10 10 unidades Bambona de água 20L - 

Água Mineral Natural, 
acondicionada em galão de 20 
litros com vasilhame (galão), 
com certificado de autorização 
dos órgãos competentes com 
validade para 12 (doze) 
meses. Laudo de controle de 
qualidade recente da água 
ofertada, devidamente 
aprovada, de acordo com os 
padrões mínimos exigidos 
pela vigente – Resolução nº 54 
de 15 de junho de 2000 
(portaria 227/97 do 
departamento nacional de 
produção mineral – DNPM – 
e de mais legislações 
pertinentes à água mineral). 
Ser emitido por laboratório 
credencial pelo ministério da 
saúde ou secretaria de estado 
da saúde. Ter prazo de 
emissão não superior a 6 
meses.  

R$10,00 R$100,00 

11 48 fardos Água com gás - Fardos de 
água com gás 500ml com 12 
unidades cada fardo. Constar 
em seu teor as seguintes 
analise: coliformes fecais, 
coliformes totais, padrão em 
placas e HP. Laudo e analise 
expedido pelo laboratório de 
mineração – LAMIN – Da 
água ofertada registro do 
produto no ministério de 
saúde, comprovado por meio 
de cópia da publicação no 
diário oficial da união, alvará 
sanitário da empresa 
engarrafadora. Laudo de 
controle de qualidade recente 
da água ofertada, devidamente 
aprovada, de acordo com os 
padrões mínimos exigidos 
pela vigente – Resolução nº 54 

R$13,00 R$624,00 
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de 15 de junho de 2000 
(portaria 227/97 do 
departamento nacional de 
produção mineral – DNPM – 
e de mais legislações 
pertinentes à água mineral). 
Ser emitido por laboratório 
credencial pelo ministério da 
saúde ou secretaria de estado 
da saúde. Ter prazo de 
emissão não superior a 6 
meses.  

12 85 fardos Água sem gás-  Fardos de 
água com gás 500ml com 12 
unidades cada fardo. Constar 
em seu teor as seguintes 
analise: coliformes fecais, 
coliformes totais, padrão em 
placas e HP. Laudo e analise 
expedido pelo laboratório de 
mineração – LAMIN – Da 
água ofertada registro do 
produto no ministério de 
saúde, comprovado por meio 
de cópia da publicação no 
diário oficial da união, alvará 
sanitário da empresa 
engarrafadora. Laudo de 
controle de qualidade recente 
da água ofertada, devidamente 
aprovada, de acordo com os 
padrões mínimos exigidos 
pela vigente – Resolução nº 54 
de 15 de junho de 2000 
(portaria 227/97 do 
departamento nacional de 
produção mineral – DNPM – 
e de mais legislações 
pertinentes à água mineral). 
Ser emitido por laboratório 
credencial pelo ministério da 
saúde ou secretaria de estado 
da saúde. Ter prazo de 
emissão não superior a 6 
meses 

R$12,00 R$1020,00 

13 18 pacotes Papel Toalha de Cozinha- 
Rolos com folhas duplas, 

R$3,99 R$71,82 
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picotada, não reciclado, cor 
branca dimensões mínimas de 
22,0 x 20,0 cm. Embalagem 
com 02 Rolos excelente 
absorção. 

14 2 unidade Coador para café - Coador 
de café material flanela, cabo 
isolado 14 cm de diâmetro, 25 
cm de profundidade. 

R$4,99 R$9,98 

15 6 unidades Filtro para bomba de 
Chimarrão -Filtro para Erva 
Mate Chimarrão com fios para 
amarrar na bomba. Pacote 
com 2 unidades. 

R$5,00 R$30,00 

16 5 unidades Desodorizador de Ar - Tipo 
Aerosol sem CFC, 
biodegradável, acondicionado 
em frasco com 360 ml, tampa 
com lacre de segurança, 
fragrância a escolher. Na 
embalagem deverão constar 
rotulo de acordo com a 
normas e documentos de 
referência, resolução 
184/2001 e 40/2008 da 
ANVISA e lei 8.078 de 11 de 
setembro de 1990 (Código de 
proteção e defesa do 
consumidor), contendo : nome 
e/ou marca do produto; 
categoria do produto; 
Destinação de uso do produto; 
Advertências gerais; 
Advertências toxicológicas ; 
Recomendações de uso; 
Recomendações de primeiros 
socorros; Composição do 
produto indicando o(s) 
princípio(s) ativo(s) pelo 
nome químico e os demais 
componentes pela sua função; 
Lote e a data de fabricação; 
Prazo de Validade; Nome do 
Técnico 
responsável e numero do 
registro profissional; número 
do registro na ANVISA; 

R$12,00 R$60,00 
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Nome , endereço e razão 
social do fabricante. 
Embalagem de 2 litro. 
Validade de 24 Meses sendo 
que a data de fabricação não 
poderá ser superior a 12 meses 
da data de entrega do produto. 

17 8 unidades Detergente Líquido - Com 
rotulo de acordo com as 
normas e documentos de 
referência, resolução 
184/2001 e 40/2008 da 
ANVISA e lei 8.078 de 11 de 
setembro de 1990 (Código de 
proteção e defesa do 
consumidor),contendo : nome 
e/ou marca do produto; 
categoria do produto; 
Destinação de uso do produto; 
Advertências gerais; 
Advertências toxicológicas ; 
Recomendações de uso; 
Recomendações de primeiros 
socorros; Composição do 
produto indicando o(s) 
princípio(s) ativo(s) pelo 
nome químico e os demais 
componentes pela sua função; 
Lote e a data de frasco com 
500 ml. fabricação; Prazo de 
Validade; Nome do Técnico 
responsável e nº do registro 
profissional; nº do registro na 
ANVISA; Nome , endereço e 
razão social do fabricante. 
Frasco com 500 ml. Validade 
de 24 meses sendo que a data 
de fabricação não poderá ser 
superior a 12 meses da data de 
entrega do produto. 

R$1,85 R$14,80 

18 45 pacotes Saco de lixo 30 l - Saco 
plástico para lixo doméstico 
reforçado em polietileno, com 
capacidade de 30 litros, na cor 
preta, com estanqueidade 
suficiente para que não haja 
vazamento de lixo líquido, 

R$ 2,50 R$112,50 
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suportando suspender 5kg sem 
rasgar, com espessura mínima 
de 5 micra, em conformidade 
com a NBR 9191. 

19 18 pacotes Saco de lixo 15 l - Saco 
plástico para lixo doméstico 
reforçado em polietileno, com 
capacidade de 15 litros, na cor 
preta, com estanqueidade 
suficiente para que não haja 
vazamento de lixo líquido, 
suportando suspender 3 kg 
sem rasgar, com espessura 
mínima de 5 micra, em 
conformidade com a NBR 
9191.Validade de 24 Meses 
data de fabricação não poderá 
ser superior a 12 meses da 
data de entrega do produto 

R$2,25 R$40,50 

20 8 unidades Álcool em gel - Álcool etílico 
hidratado em gel, não 
aromatizado, límpido, 
transparente e isento de 
resíduos.  Embalagem com 
500 gramas. 

R$ 5,99 R$47,92 

21 4 pacotes Pano de Limpeza/ Flanelas – 
100% de fibras de viscose, 
resina acrílica, corante, alta 
absorção, alta resistência, 
antibactéria medindo 60cm X 
33 cm – pct c/ 05 unid. 

R$10,00 R$40,00 

22 10 unidades Pano de Limpeza de Chão - 
Confeccionado em tecido de 
algodão cru, tipo sacaria 
branca de açúcar, lavado e 
alvejado, isento de rasgos ou 
outros defeitos – largura 
mínima: 42cm (por face) –
comprimento mínimo: 70cm 
com costuras 
laterais. 

R$ 5,60 R$56,00 

23 8 unidades Pano de prato - pano de 
prato, atoalhado,na cor branca, 
100% algodão, unidade, 
medindo no mínimo 45x48cm. 

R$3,99 R$31,92 

24 10 embalagens Pilhas - Pilha alcalina AA pequena 
embalagem com 4 unidades. 

R$9,90 R$99,00 
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25 12 embalagens Pilhas - Pilha Alcalina AAA . 
ISSO 9001 e 14001 validade 
mínima de 4 anos. Com 4  
unidades. 

R$ 8,00 R$96,00 

26 30 pacotes Papel Higiênico – Papel 
higiênico neutro com folha 
duplas de alta qualidade, 
100% celulose. Embalagem 
com 4 rolos de 30 m x 10 cm 

R$5,50 R$165,00 

27 10 pacotes Papel toalha para banheiro - 
folha simples de primeira 
qualidade, interfolhada de 02 
dobras, Branco, sem 
fragrância, com alta absorção, 
com 1.000 unidades. O 
produto deve estar de acordo 
com as especificações do 
INMETRO em relação à 
largura e comprimento. 

R$ 10,00 R$100,00 

28 6 unidades Sabonete Líquido - Sabonete 
líquido para lavar as mãos, PH 
neutro, glicerinado, 
embalagem 500 ml. 

R$11,00 R$66,00 

29 7 unidades Alvejante sem cloro - 
composição: piróxido de 
hidrogênio, coadjuvantes 
tensoativo não iônico, 
estabilizantes, neutralizante, 
aditivo, fragrâncias, registro: 
M.S - ANVISA. Embalagem 
de no mínimo 2 litros. 

R$10,00 R$70,00 

30 8 unidades Desinfetante - Desinfetante 
para uso geral; flagrâncias a 
escolher, com rotulo de 
acordo com a normas e 
documentos de referência, 
resolução 184/2001, 14/2007 e 
40/2008 da ANVISA e lei 
8.078 de 11 de setembro de 
1990 (Código de proteção e 
defesa do consumidor), 
contendo: nome do produto, 
classificação, modo de usar, 
tempo de contato, cuidados 
para conservação, instruções 
de uso, princípios ativos 
(nomes técnicos e respectivos 

R$4,99 R$39,92 
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teores), frases de advertência, 
local e data de fabricação e 
prazo de validade, 
Responsável técnico, nº de 
registro na ANVISA. 
Validade de 24 Meses sendo 
que a data de fabricação não 
poderá ser superior a 12 meses 
da data de entrega do produto. 
Embalagem com 2 litros. 

31 6 unidades Limpa vidros - Limpa-vidro 
com álcool, aspecto físico 
líquido, composição lauril 
éter, sulfato de sódio, corante 
solvente água, embalagem 
com 500 ml. 
 

R$8,00 R$48,00 

32 10 unidades Pano para limpeza - 100% 
de fibras de viscose, resina 
acrílica, corante, alta 
absorção,, alta resistência, 
antibactéria. 

R$6,99 R$69,90 

33 3 unidades Taça. Material: vidro 
cristalino. Capacidade: 300 
ml. 
 

R$6,50 R$19,50 

34 6 litros Álcool - Álcool etílico 
hidratado; Graduação 
alcoólica 46° INPM; com 
rotulo de acordo com a 
normas e documentos de 
referência, resolução 46 de 
2002 da 
ANVISA e lei 8.078 de 11 de 
setembro de 1990 (Código de 
proteção e defesa do 
consumidor), contendo : nome 
e/ou marca do produto; 
categoria do produto; 
indicação quantitativa; 
Advertências gerais; 
Advertências toxicológicas; 
Recomendações de uso; 
Recomendações de primeiros 
socorros; Lote e a data de 
fabricação; Prazo de Validade; 
Técnico responsável e nºdo 

R$5,99 R$35,94 
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registro profissional; nº do 
registro na ANVISA; Nome , 
endereço e razão social do 
fabricante. Embalagem de 1 
litro. Validade de 24 Meses 
data de fabricação não poderá 
ser superior a 12 meses da 
data de entrega do produto 

35 48 caixas Chá aromático nos sabores: 
camomila, erva cidreira e 
erva doce. Embalagem: caixa 
com 10 sachês, data de 
fabricação e prazo de validade 

R$ 3,25 R$156,00 

36 36 resmas Resma de papel A4- papel 
branco, alcalino, formato A4 
210mm x 297mm 75gr em 
resmas de 500 folhas. 

R$23,00 R$828,00 

37 80 unidades Canetas - Caneta 
esferográfica azul, corpo 
plástico cristal transparente, 
sextavado com orifício na 
lateral, nome do fabricante 
impresso no corpo da caneta, 
tampa antiasfixiante na cor da 
tinta, ponta de latão, esfera de 
tungstênio, tinta à base de 
corantes orgânicos e 
solventes, carga completa, 
com capacidade para escrita 
contínua, sem borrões e 
falhas até o final da carga, 
escrita média, aprovada pelo 
INMETRO. 

R$1,00 R$80,00 

38 10 unidades Lápis - lápis, grafite nº 2, 
sextavado, corpo de madeira. 

R$1,00 R$10,00 

39 3 unidades Tenaz - Cola branca escolar, 
não tóxica, 110 gramas. 

R$5,20 R$15,60 

40 10 unidades Marca texto Marca texto 
fluorescente (caneta 
hidrográfica fluorescente) em 
cores variadas (amarela) traço 
largo ponta 4 mm. 

R$2,80 R$28,00 

41 7 unidades Cartucho de toner Laserjet 
– Modelo CF283A, cor preto, 
capacidade de impressão: 
1500 páginas. 

R$ 60,00 R$420,00 

42 85 unidades Pasta aba elástico R$2,00 R$170,00 
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transparente - Pasta plástica 
polipropileno transparente 
cristal c/ elástico, na 
espessura 20 mm, material 
leve atóxico resistente e 
reciclável. As pastas devem 
estar devidamente dobradas e 
embaladas 

43 3 caixas Grampos galvanizados - 
grampo tamanho 26/6 em 
metal. Embalagem com no 
mínimo mil grampos. 

R$4,50 R$13,50 

44 1 caixa Clipes - Caixa de clips 
niquelado n° 2/0 com 100 
unidades prata, arrame de aço 
com baixo teor de carbono. 

R$12,00 R$12,00 

45 5 blocos Bloco autoadesivo (post-it) 
Recados auto-adesivos 
reciclado (post-it) 76 X 76 
mm, em bloco com 100 fls, 
adesivo removível e 
reposicionável; em papel 
100% reciclado. 

R$6,00 R$30,00 

46 5 unidades Caixa de arquivo de papel - 
Lombo estreito, tipo ofício, 
papelão prensado, na cor 
preta, medindo 350 mm de 
comprimento x 280 mm de 
largura, com lombada de 50 
mm de largura, com bolsa 
plástica transparente para 
identificação com etiqueta 
inclusa, com ferragem tipo 
alavanca e compressor em 
metal cromado, não oxidável, 
com orifício redondo na 
lombada, com ponteiras 
metálicas na parte inferior da 
pasta 

R$ 2,50 R$12,50 

47 4 preto/  
3 coloridos 

Tinta para impressora HP 
L 380 (Preto e colorido) – 
refil de tinta preto e colorido 
para impressora Epson. 
Produto de excelente 
qualidade. Peso Líquido 70 
ml. 

R$50,00 R$350,00 

48 3 unidades Livro de atas - livro ata 205 R$20,00 R$60,00 
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x 300mm com 100 folhas 
pautadas, numeradas e sem 
margem, capa e contra capa 
em papelão 700 gr e revestida 
em papel preto plastificado, 
folhas internas em papel off-
set 56 gr, informações do 
produto descrito na capa 
traseira. 

49 5 unidades Fita adesiva de 
polipropileno transparente 
45 mm x 45m (fita de 
empacotamento uso geral). 

R$ 3,75 R$18,75 

VALOR TOTAL: 7.485,90  
 
 
O valor estimado para a Aquisição dos itens de que trata este Pregão é de 7.485,90 (sete mil 
quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).  
 
4. Qualificação Técnica: 
A Empresa deverá atender as normas e regulamentações Técnicas exigidas por lei, e por este 
Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atenderem às 
exigibilidades, serão recusados e devolvidos e o pagamento cancelado.  
 
5. Critérios de Aceitação:  
Só serão aceitos os itens, que estiverem de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos 
de Fiscalização do Município.  
 
6. Procedimentos de Fiscalização:  
A Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Wagner/SC, através de servidores credenciados, 
serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação do item 
licitado. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA – prazos, condições e local de entrega: 
Cada empresa vencedora terá as seguintes obrigações: 

 
- Efetuar a entrega do material que eventualmente for solicitado por meio de nota de empenho no prazo 
máximo de 02 (dois) dias corridos do recebimento deste, ou da assinatura do instrumento de contrato ou 
de documento equivalente; 
- O material deverá ser entregue no local indicado na Autorização de Fornecimento, encaminhada 
pelo Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Vereadores. 
 
- O material deverá ser entregue, conforme marca vencedora no Pregão Presencial. 
  
- Todas as despesas de entrega correrão por parte da contratada vencedora, inclusive tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
 



                 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 

 
 

                 88450-000 – ALFREDO WAGNER - SC 
 
 
 
 
 
 
 

Rua José de Anchieta, nº 119 – Centro – Alfredo Wagner – SC 
camara.aw@gmail.com   -  Fone/Fax: (48) 3276-1077 – CNPJ: 10.721.533/0001-16 

- Não haverá valor mínimo para pedidos das empresas vencedoras que deverão entregar qualquer 
valor que a Câmara solicitar, caso não seja cumprido, as mesmas estarão sujeitas as penalidades, 
previstas na ata de registro de preços. 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
– O material/produto objeto da presente licitação será recebido em dias úteis no local e endereço 
indicados no subitem 11.1.2. 
 
- Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, 
a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do 
servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  
 
- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
 
c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 1 (um) dia, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado, podendo valer como prova o recebi com a restrição de recebimento parcial.  
 
c) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente contado da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez 
verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de 
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
 
9. DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
- O pagamento será efetuado em 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do 
órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento provisório ou definitivo. 
 
- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  
 
- O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou 
pessoalmente por seu representante na Tesouraria da Câmara.  
 
 
Alfredo Wagner/SC, 14 de maio de 2019.  
 
 

Patrícia Ramos 
Pregoeira 
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ANEXO II  

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Processo nº: 01/2019  
Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 01/2019  
Edital nº: 01/2019 
Tipo: Menor Preço por Item.  
Objeto: Registro de Preço pelo prazo de 08 meses, com fornecimento parcelado para aquisição 
de produtos do gênero alimentício, descartáveis para copa e cozinha, materiais de limpeza, 
higiene e material de expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de Vereadores, 
cujas especificações detalhadas encontram-se nos Anexos, parte integrante deste edital. 
 
DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social:_________________________________________________________________ 
CNPJ: nº_____________________________________________________________________ 
Endereço_____________________________________________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________________________ 
Cidade:__________________________________Estado:_______________________________ 
Telefone:_________________________________Celular:______________________________
Nome da Pessoa responsável para contato____________________________________________  
Representante Legal ____________________________________________________________ 
CPF n° __________________________________ RG n° _______________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________________ 
Profissão e Cargo na Empresa: ____________________________________________________ 
 

ITENS OBRIGATÓRIOS NA PROPOSTA DE PREÇOS 
ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO/MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

PERMITIDO 

VALOR 
TOTAL 

     
 
Observações para formação de Proposta, conforme item 6 do Edital: 
6.1 Cada proposta de preço deverá obedecer ao que segue, sendo que a sua apresentação 
implicará na aceitação das condições descritas neste Edital. 
6.1.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões  técnicas  de  uso  corrente,  redigida  com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as 
folhas pelo representante legal do licitante proponente. As propostas deverão apresentar 
indicação de marca. 
6.1.2. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, profissão, CPF e/ou 
Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa.  
6.1.3. Ter preços com validade de 08 meses corridos, a contar da data da assinatura da Ata de 
Registro de Preços;  
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6.1.4. Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seu anexo I, em 
moeda corrente nacional (R$1,00), expressos em algarismos e o total geral da proposta por 
extenso, básicos para a data de apresentação da proposta; 
6.1.5. Constar preço unitário e total, por item cotado. Em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por 
extenso será considerado este último; 
6.1.6. Nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, inclusive de frete 
e impostos, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, 
sendo para todos os efeitos o qual se presumirá assim independentemente de declaração; 
6.1.7. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
6.1.8. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens ser fornecidos a Câmara 
Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner sem ônus adicionais. 
6.1.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 
6.2 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
6.3 O preço ofertado permanecerá fixo e sem reajuste durante o prazo de validade de 60 dias da 
respectiva ata de registro de preços. 
 
 

___________/____ de_____________de 2019. 
 

_______________________________________ 
Razão Social da Empresa  

Nº CNPJ 
Representante Legal 
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ANEXO III 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL N°01/2019 – Referente ao fornecimento parcelado para aquisição de 
produtos do gênero alimentício, descartáveis para copa e cozinha, materiais de limpeza, higiene e material 
de expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner, cujas 
especificações detalhadas encontram-se nos Anexos, parte integrante deste edital. 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a)__________________________________________, portador(a) 
da Célula de Identidade n°_________________e CPF n°_______________________, a participar da 
licitação instaurada pelo Município de Alfredo Wagner/SC, sob o Nº 01/2019, modalidade Pregão, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa______________________________________________,  bem como formular propostas, 
lances verbais e praticar os demais atos inerentes ao certame. 

 
 
 
 

                                                                        Alfredo Wagner,___ de Maio de 2019. 
 
 

 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável (representante legal) 

e carimbo da empresa com CNPJ  
 
 
 
 
 
 

(OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.) 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com 
sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ sob o n.º............... e Inscrição 
Estadual sob n.º......................................., representada neste ato por seu(s) 
(qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..............................................., portador(a) 
da cédula de Identidade RG n.º................................................... e CPF 
n.º................................................nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o 
(a) Sr (a)........................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG 
n.º................................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos 
poderes para representar a (Razão Social da Empresa) 
perante......................................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao 
Pregão Presencial – Registro de Preço N.º ................/....................... com poderes para tomar 
qualquer decisão durante todas as fases do Pregão, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes 
PROPOSTA DE PREÇO (A) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da 
Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir 
verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a 
redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recursos 
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, ou silenciar, assinar a 
ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo(a) PREGOEIRO(A), 
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
 
A presente Procuração é válida até o dia........................................ 
 
 
Local e data. 
 
Assinatura 
 
 
Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento 
particular, a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente 
ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do 
outorgante para constituir mandatário. 
 
(OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante, com firma 
reconhecida) 
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ANEXO V 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°01/2019 Referente ao fornecimento parcelado para aquisição de produtos 
do gênero alimentício, descartáveis para copa e cozinha, materiais de limpeza, higiene e material de 
expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner, cujas 
especificações detalhadas encontram-se nos Anexos, parte integrante deste edital. 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(entregar esta declaração fora dos envelopes de proposta e documentação) 

 
 
 
(nome   da empresa) ____________________________________________ ,    inscrito(a)    no   CNPJ 
n°______________,      por     intermédio     de_____________________________________ 
seu   representante   legal   o(a) Sr(a) _______________________________ , portador(a)   da   Carteira 
de   Identidade no ______________________________________________ e do CPF n°__________ , 
DECLARA,__________________________________________________________________ 
para fins do disposto no inciso VII do art. 4° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plena e 
rigorosamente os requisitos de Habilitação exigidos pelo instrumento convocatório do Pregão Presencial 
n° 01/2019 

 
 

                                                                        Alfredo Wagner,___ de Maio de 2019. 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável (representante legal) 

e carimbo da empresa com CNPJ  
 

 
 
 
 
 

(OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.) 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°01/2019- Referente ao fornecimento parcelado para aquisição de 
produtos do gênero alimentício, descartáveis para copa e cozinha, materiais de limpeza, higiene e 
material de expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo 
Wagner, cujas especificações detalhadas encontram-se nos Anexos, parte integrante deste edital. 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
(Nome da Empresa) ______________________________  ,CNPJ n°, sediada 
no(a)________________________________________________________________________ 
(endereço completo),  declara,  sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 
 

 
 
 

Alfredo Wagner,___ de Maio de 2019. 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável (representante legal) 

e carimbo da empresa com CNPJ  
 
 
 

 
(OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.) 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019 - Referente ao fornecimento parcelado para aquisição de 
produtos do gênero alimentício, descartáveis para copa e cozinha, materiais de limpeza, higiene e material 
de expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner, cujas 
especificações detalhadas encontram-se nos Anexos, parte integrante deste edital. 
 
 
  

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
(nome da empresa) ....................................... , inscrito no CNPJ n° ........................ , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .......................  , portador(a) da Carteira de Identidade no e do CPF no  , 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei no9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega 
menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 
 

Alfredo Wagner,___ de Maio de 2019. 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável (representante legal) 

e carimbo da empresa com CNPJ  

 
 
 

(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
 

(OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.) 
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ANEXO VIII 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°01/2019 Referente ao fornecimento parcelado para aquisição de produtos 
do gênero alimentício, descartáveis para copa e cozinha, materiais de limpeza, higiene e material de 
expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner, cujas 
especificações detalhadas encontram-se nos Anexos, parte integrante deste edital. 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAR-SE COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° é microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no 
procedimento licitatório do Pregão Presencial n°01/2019, realizado pela Câmara Municipal de Vereadores 
de Alfredo Wagner. 

 
 
 

 
 

Alfredo Wagner,___ de Maio de 2019. 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável (representante legal) 

e carimbo da empresa com CNPJ  
 
 
 
 
 

 
 

(OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.) 
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ANEXO IX 

                                                       
     MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 

                                                             
Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES  ALFREDO WAGNER, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob nº  10.721.533/0001-16 com sede na Rua José de Anchieta, nº 119, Centro, neste ato representado 
pelo seu senhor xxxxxxxx, doravante denominado simplesmente Orgão Gestor e de outro lado a empresa 
xxxxxxxxxxx pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxx localizada na 
xxxxxxxxxxxxxx Bairro: xxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado 
simplesmente Empresa Registrada, resolvem celebrar esta Ata de Registro de Preço, em decorrência 
Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº01/2019, bem como, das normas da Lei 
8.666/93 e alterações subsequentes e Lei 10.520/02, mediante as cláusulas e condições abaixo:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Referente ao fornecimento parcelado para aquisição de produtos do gênero alimentício, descartáveis 
para copa e cozinha. Materiais de limpeza, higiene e material de expediente para atender a demanda da 
Câmara Municipal de Vereadores, cujas especificações detalhadas encontram-se nos Anexos, parte 
integrante deste edital. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
2.1 A entrega do (s) material (is) deverá ser efetuado no local indicado pelo Município, correndo por 
conta da EMPRESA REGISTRADA as despesas decorrentes de fretes, mão de obra, etc., no prazo de 
até 05 dias a contar do recebimento da autorização de fornecimento; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 
3.1 Os preços registrados são os constantes da planilha a seguir: 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
 
4.1 Os pagamentos serão realizados até 30 dias, após a apresentação de documento fiscal. 
4.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
CLÁUSULA QUINTA DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO: 
 
5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 08 meses, contados a partir da data da assinatura da 
presente Ata, não podendo ser prorrogada. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 As despesas decorrentes desta Ata correrão à conta do orçamento da Câmara Municipal de 
Vereadores de Alfredo Wagner –SC. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
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7.1 Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no 
art. 7º da Lei nº 10.520/2002, além das previstas na Lei 8.666/93, de aplicação subsidiária, das quais se 
destacam:  
a) rescisão/cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços; 
b) impedimento de participar de licitações com o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos;  
c) descadastramento do sistema de cadastro a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 
10.520/2002, no prazo de até 05 (cinco) anos. 
d) multa de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento) do valor do contrato, por dia útil de atraso 
injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;  
e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em assiná-la, ou sobre o valor na nota de empenho correspondente à parte não cumprida ou 
da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;  
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.  
7.2 Os valores das multas aplicadas previstas nas alíneas do item anterior poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração.  
7.3 Da aplicação das penas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual 
deverá ser apresentado no mesmo local.  
7.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido a 
autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
  
8.1 A presente Ata poderá ser rescindida, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, 
no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78º da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores. 
 
Parágrafo Único - poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo. 
  
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 A fiscalização da entrega dos materiais/objeto deste contrato, será exercida pela Contratante através 
de um servidor designado pela Câmara. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA REGISTRADA 
 
10.1 EMPRESA REGISTRADA se obriga a manter, durante toda a execução deste ATA, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no processo licitatório; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E DA 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
  
11.1 A presente ATA encontra-se vinculado ao processo licitatório que o originou, sendo os casos 
omissos resolvidos, à luz da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA ATA 
 
12.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 
da Lei n.º 8.666/93. 
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12.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da 
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.  
12.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:  
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado;  
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;  
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  
12.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento.  
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação  
12.5 – A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das 
condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.  
 
13.1- O fornecedor terá seu registro cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:  
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;  
d) presentes razões de interesse público.  
13.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.  
13.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior devidamente comprovados.  
13.4 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
mediante publicação em imprensa oficial do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Bom Retiro, Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas 
oriundas da utilização da presente Ata, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 
perante duas testemunhas.       
                                                                                          Alfredo Wagner, SC xxxxxxx.  
 
                                     
    _______________________                                   ___________________________ 
           ÓRGÃO GESTOR                                              EMPRESA REGISTRADA 
 
 
Testemunhas: 
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ANEXO X 
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET 

 
Processo nº: 01/2019  
Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº 01/2019  
Edital nº: 01/2019 
Tipo: Menor Preço por Item.  
Objeto: Registro de Preço pelo prazo de 08 meses, com fornecimento parcelado para aquisição 
de produtos do gênero alimentício, descartáveis para copa e cozinha, materiais de limpeza, 
higiene e material de expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de Vereadores, 
cujas especificações detalhadas encontram-se nos Anexos, parte integrante deste edital. 
 
DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social:_________________________________________________________________ 
CNPJ: nº_____________________________________________________________________ 
Endereço_____________________________________________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________________________ 
Cidade:__________________________________Estado:_______________________________ 
Telefone:_________________________________Celular:______________________________
Nome da Pessoa responsável para contato____________________________________________  
Declaro que recebemos através do acesso à página http://www.alfredowagner.sc.leg.br, nesta 
data, cópia do Edital e seus anexos, da licitação acima identificada. 
 Local:___________________________, _____ de____________ de 2019.  
 

________________________________________________ 
Assinatura Senhor licitante 

 
Visando comunicação futura entre o setor de Licitação e essa empresa, solicitamos 

preencher o presente recibo de entrega do edital e seus anexos e remeter à Comissão Permanente 
de Licitação por meio do endereço eletrônico e-mail: camara.aw@gmail.com ou mediante a 
entrega deste documento fisicamente perante a Secretaria da Câmara que registrará o 
recebimento desde que informado um e-mail para contato do Licitante.  

A não remessa do recibo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo 
Wagner da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não 
cabendo posteriormente qualquer reclamação.  

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

 
Patrícia Ramos 

Pregoeira 
 


