
Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96 

  

Pregão Eletrônico n° 66/2022 

Processo n° 3199/2022                                                                                                                                    Página 1 de 40 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 66/2022 - SRP 

PROCESSO Nº 3.199/2022 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCES 

 

 

Razão Social:________________________________________________________________ 

CNPJ Nº ___________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

Cidade:_________________ Estado:_____ Telefone:_________________ 

Pessoa para contato:___________________________________________________________ 

Retiramos o edital através de acesso ao site: www.miracatu.sp.gov.br, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

             ,  de                        de 2022. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre este Departamento e sua empresa, solicito de Vossa Senhoria 

preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao Departamento de Compras e Projetos por meio 

do e- mail: compras@miracatu.sp.gov.br 

A não remessa do recibo exime o Departamento de Compras e Projetos da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

 

Miracatu/SP, 19 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 

 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
http://www.miracatu.sp.gov.br/
mailto:compras@miracatu.sp.gov.br
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PREÂMBULO  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 

PROCESSO N° 3199/2022 

 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 

DOCES 

 

 

 

Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Municipio, Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo e Gazeta SP, e nos sítios eletrônicos: https://comprasbr.com.br    e 

http://miracatu.sp.gov.br/Licitacoes/. 

 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 04/10/2022 
 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 04/10/2022 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 09h do dia               04/10/2022 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREGÃO: as 09h do dia 04/10/2022 

REFERENCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Compras BR - https://comprasbr.com.br  

 

 

Licitação Exclusiva ME/EPP? Sim 

Há Itens Exclusivos ME/EPP? Sim 

Decreto 7.174/10? Não 

Vistoria? Não se aplica 

Amostra? Não  

Tipo de encerramento: Aberto 

Valor de referência: Sigiloso 

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item 

 

 

Pedidos de esclarecimentos: Até o dia 29/09/2022 pelo site https://comprasbr.com.br 

Impugnações: Até as 17h00min do dia 29/09/2022 pelo site https://comprasbr.com.br 

  

 

 

Endereço: Prefeitura Municipal de Miracatu - Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – 

Centro – Miracatu/SP – CEP: 11.850-000 - Telefones: (13) 3847-7000 - E-mail: 

compras@miracatu.sp.gov.br - CNPJ: 46.583.654/0001-96. 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
http://miracatu.sp.gov.br/Licitacoes/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
mailto:compras@miracatu.sp.gov.br
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 

PROCESSO N° 3199/2022 
 

O Excelentíssimo Sr. VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, PREFEITO do Município de Miracatu 

usando das atribuições que lhe confere a lei, torna público que se acha aberta, por meio da internet, através do 

site https://comprasbr.com.br, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

julgado pelo critério MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520, de 2002; pela Lei Complementar 123, Decreto 

Municipal nº 15 e 16 de 24 de abril de 2007, Decreto Federal n°10.024 de 20 de Setembro de 2019 e pela Lei 

8.666, de 1993, no que couber demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 

fazem parte integrante. 
 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes 

e https://comprasbr.com.br.  

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – DOCES, conforme descrições contidas no anexo I, observadas as 

especificações ali estabelecidas, visando aquisições futuras do Departamento de Assistência Social. 

 

1.2. Todas as despesas oriundas da ata de registo de preços correrão por conta da dotação 

orçamentária: 
 

 
2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

2.1. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixadada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao (a) Pregoeiro (a) 

exclusivamente pelo site https://comprasbr.com.br. 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes
http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
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2.1.1. Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a petição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento da impugnação.  

2.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que 

afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.  

 

2.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao (a) Pregoeiro (a) até 

03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo site 

https://comprasbr.com.br. 

2.2.1. O (a) pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

2.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

eletrônico.  

 

3. DA PARTICIPAÇÃO:  

 

3.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que 

atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital e que estiverem previamente credenciadas 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema 

https://comprasbr.com.br.  

 

3.2. Não será permitida a participação de empresas: 

 

3.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

3.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com o Município de Miracatu, 

nos termos nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e da 

Súmula 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

3.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 

3.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98; 

3.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. 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.  

 

4.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

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

entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros.  

 

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

sistema para imediato bloqueio de acesso.  

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta até a data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, por 

meio do sistema eletrônico quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.  

 

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

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

http://www.miracatu.sp.gov.br/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
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5.1.2. 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.  

5.1.3. O licitante deverá se atentar à disposição dos itens constantes na plataforma eletrônica, sendo 

obrigatória a leitura de cada item para fins inserção das propostas, não sendo aceitas quaisquer 

alegações futuras por falta de atenção. 

5.1.4. Se constatada divergência de sequência entre os itens dispostos no edital e aos da plataforma, 

prevalecerão os constantes da plataforma. 

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

5.1.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos:  

 

5.1.6.1. Valor estimado do objeto;  

5.1.6.2. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução 

contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na 

contratação do objeto;  

 

5.1.7. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua 

apresentação.  
 

5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, 

assumindo o proponente o compromisso de entregar os produtos nos seus termos, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.  
 

5.2.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 

e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.  
 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 

6.1. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
 

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
 

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

da fase de lances.  
 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) Pregoeiro (a) e os 

licitantes.  
 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  
 

7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes.  
 

7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo MENOR PREÇO POR ITEM.  

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

sistema.  

http://www.miracatu.sp.gov.br/
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7.1.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

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

maior lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.1.5. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

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

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

reinício somente após comunicação expressa do (a) Pregoeiro (a) aos participantes.  

7.1.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do (a) Pregoeiro (a). O sistema 

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

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

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

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

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

ordenação das propostas.  

7.1.9. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços:  

 

a) Produzidos no País;  

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País.  

 

7.1.10. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os 

licitantes serão convocados.  

7.1.11. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar com o 

licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo 

negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  

7.1.12. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta.  

 

8. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

8.1. O (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 

preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto.  

 

8.1.1. No julgamento final da proposta será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM dos 

produtos descritos no ANEXO I, sendo aceitas somente duas casas decimais (sem dízimas).  

 

8.2. A empresa vencedora deverá digitalizar e apresentar a Proposta Readequada, no prazo de 02 (duas) 

horas contadas a partir da solicitação via “chat”, com os valores finais oferecidos após a fase de 

negociação, e anexá-la em campo apropriado junto ao site do https://comprasbr.com.br.  

 

8.3. Se a proponente que apresentou o menor preço não atender às exigências habilitatórias, o (a) pregoeiro 

(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, convocando sucessivamente as que 

apresentaram menor preço e atendimento aos requisitos de habilitação.  

 

9. DA HABILITAÇÃO  

 
9.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/).  

9.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
https://comprasbr.com.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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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. 

 

a) 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. 

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros.  

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

d) Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

e) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

f) 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 e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 

inabilitação. 

g) Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

h) 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. 

i) 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.  

 

9.2. Relativos à Habilitação Jurídica:  

 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais alterações ou da 

consolidação respectiva;  

a.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de identificação do titular da 

empresa;  

 

b) 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, acompanhados de todas as eventuais alterações ou da consolidação 

respectiva;  

b.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documento(s) de identificação de 

seu(s) administrador(es);  

 

c) 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 do(s) seu(s) 

administrador(es); 

d) 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;  

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização;  

 

9.2.1. Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já tenham sido todos 

devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se fará necessária nova 

apresentação;  

http://www.miracatu.sp.gov.br/
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9.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (ICMS) e/ou Municipal (ISS), relativa 

à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

do certame; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos 

Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 

d) Certidão de regularidade de débitos fiscais com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede ou do 

domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 

Efeito de Negativa. 

 

1.3.1 No caso de os documentos não fixarem prazo de validade, serão considerados 90 (noventa) dias 

a contar de sua emissão; 

 

9.3.1.1. Mesmo o licitante sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

a) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura da ata, porém, será obrigatória durante a fase 

de habilitação a apresentação dos documentos indicados no subitem 9.3, ainda que veiculem 

restrições impeditivas à referida comprovação;  

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas 

e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério do Município de 

Miracatu, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou positivas 

com efeito de negativas;  

c) A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos licitantes 

para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatatório. 

 

1.3.2 Nas certidões fornecidas via Internet a Equipe de Apoio reserva-se o direito de confirmar sua 

veracidade 

 

9.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos 

de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação;  

a.1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão 

apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem 

prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no 

edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP. 

 

SÚMULA Nº 50 – “Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de 

empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase 

de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo 

do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.” 
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9.5. Relativos à Qualificação Técnico Operacional: 

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente: Prova de aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto 

desta licitação, por meio da apresentação de atestados (s) expedidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado; 

a.1) O(s) atestados(s) exigido(s) na alínea “9.5 letra a” anterior deve(m) estar em papel 

timbrado, com a devida identificação e assinatura do responsável, devendo possuir o nome, endereço, 

telefone(s) e email do contato do emitente do atestado, além da descrição dos produtos entregues. 

 

9.6. Documentos Complementares: 

 

a) Declaração de que a (o) proponente cumpre os requisitos de habilitação, assinada por 

representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, 

conforme modelo do ANEXO III; 

b) Declaração de que não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da 

Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

Conforme modelo do ANEXO IV; 

c) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar nos 

termos da Lei Federal n° 8.666/93. Conforme modelo do ANEXO V; 

d) Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do Edital, para 

cumprimento das obrigações do objeto da licitação. Conforme modelo do ANEXO VI; 

e) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público municipal da ativa. 

Conforme modelo do ANEXO VII; 

f) Indicação do (s) responsável (eis) que assinará (ão) a ata e Termo de Ciência e Notificação, 

com a qualificação completa e cargo que ocupa (m) na empresa, nº do CPF e, se procurador o 

instrumento de mandato. Conforme modelo do ANEXO VIII; 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, deverá ser encaminhada dentro da plataforma 

https://comprasbr.com.br na aba de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do (a) Pregoeiro (a).  

 

10.1.1. A proposta final deverá 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. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem superiores àqueles 

inicialmente ofertados em sua proposta contada no registro do pregão.  

10.1.3. A proposta final deverá 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 da ata e no momento de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, vinculam a Contratada.  

 

10.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

10.3.1. 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 
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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. 

 

11. DOS RECURSOS  

 

11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, qualquer licitante poderá, 

ao final da sessão pública, no prazo de 15 (quinze) minutos de forma motivada, manifestar sua intenção de 

recorrer, em campo próprio do sistema, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais 

motivos. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do 

recurso, em campo próprio do sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contra razões em igual prazo, também via sistema, que começará a contar do término do prazo 

da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito.  

 

11.4. Cabe ao (a) Pregoeiro (a) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão.  

11.4.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo (a) Pregoeiro (a), ficará adstrita à 

verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.  

11.5. O acolhimento de recurso, pelo (a) Pregoeiro (a), ou pela autoridade competente, conforme o caso, 

importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 

proponente. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte do(a)(s) 

proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao (a) PREGOEIRO (a) adjudicar 

o(s) objeto(s) do certame ao(s)(às) proponente(s) vencedor(es)(as). 

 

12.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) mesmo(s) a 

autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame ao(s) (às) proponente(s) 

vencedor (es) (as). 

 

12.3. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 

 

12.4. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação do (a) (s) proponente(s) 

adjudicatário(a)(s) para assinar a ata, respeitada a validade de sua(s) proposta(s). 

 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA 

13.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação 

convocará o interessado para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à 

assinatura da ata, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 

fornecimento, nas condições estabelecidas. 

  

13.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a ata, sem 

prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
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respeitada a ordem de classificação, para, depois de feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta 

e comprovados os requisitos de habilitação, assinar a ata. 

  

13.3. A ata terá vigência de 12 (doze) meses. 

14. DO CANCELAMENTO DA ATA - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da ata; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente ou não assinar a ata no prazo 

estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

d) tiver presentes razões de interesse público; 

e) For decretada sua falência ou ocorrer à instauração de insolvência civil; 

f) Ocorrer à dissolução da sociedade; 

g) Ocorrer alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução da ata e, 

h) sem justa causa e prévia comunicação a PREFEITURA, paralisar o fornecimento. 

 

Parágrafo primeiro: O cancelamento, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

será formalizado por despacho do senhor Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo segundo: O cancelamento poderá ainda ocorrer em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias do 

pagamento devido pela PREFEITURA, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, assegurado a DETENTORA DA ATA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 

suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por 

escrito a PREFEITURA. 

 

Parágrafo terceiro: A DETENTORA DA ATA poderá solicitar o cancelamento na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força 

maior, devidamente comprovado.  

 

15. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

 

15.1. A vigência da ata de Registro de preços será de 12 meses, na qual as entregas poderão ser parceladas, 

conforme solicitação do Departamento de Assistência Social. 

15.1.1. Os Produtos deverão ser entregues no Departamento Municipal de Assistência Social, localizado 

na Rua Tenente José Públio Ribeiro, nº 124, CEP 11.850-000, Miracatu-SP. 

 

15.2. Os fornecedores dos objetos incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer os 

materiais nas condições estabelecidas no ato convocatório e na própria ata, sendo observadas, no que 

couberem, as disposições contidas nos artigos 73 a 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

15.3. 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 assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

 

15.4. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do 

recebimento da nota de empenho. 

 

15.5. A execução da Ata será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 

8.666/93.  

 

15.6. A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com a Ata (art. 76 da lei Federal nº 

8.666/93). 
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15.7. O recebimento será nos termos do art. 73 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

16.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas; 

b) A Adjudicatária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

c) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa contratada possa entregar os objetos dentro 

das normas exigidas; 

d) O gestor da Ata desta licitação será o Senhor diretor do Departamento de Assistência Social, 

sendo o mesmo responsável pela fiscalização, acompanhamento da licitação e da execução da 

Ata, recebimento e conferência das notas fiscais, e se constatadas irregularidades, deverá entrar 

em contato com a dententora da Ata, para as devidas providências aos empenhos inerentes ao seu 

departamento. 
 

16.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Responsabilizar-se pela exatidão da entrega dos objetos licitados, bem como pela qualidade dos 

objetos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, 

omissões e quaisquer outras irregularidades ocorridas na execução. 

b) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao 

objeto contratado. 

c) Responsabilizar-se pela entrega dos produtos dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento do empenho, acompanhados pela nota fiscal. 
 

17. DO REAJUSTE 
 

17.1. Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente comprovados, 

decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, ou de redução dos preços, 

conforme previsto na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
 

18. DO PAGAMENTO  
 

18.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias corridos, o qual seguirá a ordem cronológica de pagamento 

da prefeitura contados da apresentação da nota fiscal/fatura no Departamento Solicitante. 
 

18.2. Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o Departamento responsável 

fará sua devolução ou solicitará Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado 

proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à Administração. 
 

18.3. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, etc. 
 

18.4. A licitante vencedora não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar os 

possíveis atrasos de pagamentos decorrentes da Ordem Cronológica, nos termos previstos no artigo 78, inciso 

XV, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

18.5. Os Pagamentos somente serão efetuados através de ordem de pagamento bancária, devendo a 

adjudicatária indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente. 
 

18.6. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais 

principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na 

forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês em 

relação ao atraso verificado. IPCA-IBGE. 
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19. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

19.1. Em caso do licitante vencedor recusar-se a cumprir o objeto/serviço injustificadamente, será 

convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 

aplicação das sansões cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 

19.2. O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do compromisso, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 

e contratar com esta Administração e, se for o caso, será descredenciado na Seção de Compras pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais;  
 

19.3. As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo: 

  

a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu 

objeto/serviço e não manter a sua proposta ficará impedido de licitar com esta Administração por 

até 90 (noventa) dias;  

b) Falhar ou fraudar na ENTREGA DO OBJETO ficará impedido de licitar com esta Administração 

pelo período de 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos; 

c) Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo, 

será descredenciado do Departamento de Compras pelo período de 02 (dois) a 05 (cinco) anos;  
 

19.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Seção de Compras e Licitações e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominações legais.  
 

19.5. A ADJUDICATÁRIA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela 

inexecução total ou parcial do Edital:  
 

19.5.1. Advertência;  

19.5.2. Multa(s) com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso:  
 

a) De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por 

descumprimento dos prazos de entrega dos produtos, previstos neste Edital, até o 15º (décimo 

quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão 

unilateral e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do item;  

b)  De 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição 

estipulada no Edital, aplicada em dobro na reincidência.  
 

19.6. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, 

podendo a Administração cobrá-las judicialmente.  
 

19.7. Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar a ENTREGA DO PRODUTO, se a 

irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para 

aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem prejuízo 

das demais penalidades previstas neste Edital.  
 

19.8. Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos Incisos III e IV do Artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, e a critério da Administração, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos 

previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.  
 

19.9. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente 

justificados e comprovados, a juízo da Administração. 
 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS  
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20.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de 

Miracatu revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente 

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

20.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão da ata ou do pedido de compra, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis.  

 

20.3. É facultado ao (a) Pregoeiro (a), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

 

20.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.  

 

20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.  

 

20.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

20.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo, jornal Gazeta de São Paulo ou pelo site da prefeitura, 

www.miracatu.sp.gov.br.  

 

20.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo (a) Pregoeiro (a).  

 

20.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.  

 

20.10. Não cabe ao ComprasBR qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com 

o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e 

quanto à quitação financeira da negociação realizada.  

20.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 

Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo.  

 

20.12. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 8h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min, no Departamento de Compras e Projetos, situada Av. Dona Evarista 

de Castro Ferreira – 360 – 2° andar – Centro – Miracatu – São Paulo – CEP 11850-000, tel.: (13) 3847-7000 – 

ramal 218 – 207, e-mail: compras@miracatu.sp.gov.br. 

 

20.13. 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 do Pregoeiro (a) em contrário.  

 

20.14. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se 

encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na 

forma do Artigo 62 da mesma Lei já mencionada.  

 

20.15. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade 

com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94. 
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20.16. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Anexo III - MODELO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Anexo IV– MODELO DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Anexo V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

Anexo VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL; 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA; 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA 

Anexo IX – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

 

 

Miracatu, 19 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto e aprovado pela assessoria jurídica 
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ANEXO – I 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 

PROCESSO Nº 3199/2022 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Justifico que tal processo se faz necessário devido á quantidade de atendimentos que possuímos dentro 

dos serviços ofertados pela Política de Assistência Social, as ações estão descritas abaixo, com quantidades de 

públicos estimados dentro do período estimado de 12 (doze) meses, por nível de proteção. 

 

2. OBJETO 

 

2.1. Aquisição de gêneros alimentícios como doces, chocolates e bebidas para os diversos setores dos serviços 

socioassistenciais do Departamento de Assistência Social pelo período de 12 (doze) meses, através do Sistema 

de Registro de Preços. 

 

3. DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ÓRGÃO GESTOR 

 

Órgão Gestor, gerencia a política de assistência social no Município, exercendo a coordenação do SUAS neste 

âmbito, promovendo qualificação e aperfeiçoamento para funcionamento dos serviços, a viabilização de 

infraestrutura para esta política e a articulação entre os diversos serviços, conselhos e outras áreas de políticas 

públicas para desenvolvimento das ações, na perspectiva da intersetorialidade e complementaridade, com 

vistas à promoção do desenvolvimento da qualidade de vida das famílias atendidas; na perspectiva da gestão 

democrática e participativa, com respeito às instâncias de controle social. 

Na garantia da política pública de direitos da Assistência social, fica evidente que a gestão municipal da 

política de assistência social de Miracatu tem procurado avançar na direção contínua do fortalecimento do 

SUAS, seja na oferta de serviços, programas, projetos e benefícios desenvolvidos e/ou referenciados pelas 

unidades do CRAS e CREAS, A Política de Assistência Social a que se refere este Termo visa desenvolver e 

apoiar ações voltadas à proteção social básica e especial de famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco sociais, garantindo-lhes o afiançamento das seguranças estabelecidas no Sistema Único 

de Assistência Social/SUAS. Para tanto, se organiza em dois níveis de proteção, e conta com estrutura de 

gestão e mecanismos de participação e controle social. 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

Endereço: Rua Onze de Junho, 170, Centro Telefone: (13) 3847-1269 

Data de Implantação: 27/09/2011 

Funcionamento em quantos dias por semana: 5 dias 

Carga horária semanal de funcionamento semana: 40 horas 

 

Serviços ofertados nesta Unidade: 

 

-PAIF- Serviço de Proteção e atendimento integral à família Abrangência: Municipal- Urbana 

-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Abrangência: Municipal 

Capacidade de Atendimento: 30 Caracterização dos usuários Sexo: Ambos os sexos 
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Região de moradia dos usuários: Zona urbana e rural. 

 

Número de Famílias Referenciadas: 3.500 

Previsão Anual do Número de Famílias Atendidas: 1.800 

 

Principais Situações de Vulnerabilidade Identificadas dentre os Usuários que são Atendidos na Unidade do 

CRAS. 

 

Desemprego;  

Desemprego entressafras; 

Egressos do sistema prisional; 

Em descumprimento de condicionalidades dos programas de transferência de renda; Exposição a riscos e 

vulnerabilidades temporárias por situações individuais; 

Qualificação profissional insuficiente; Renda insuficiente para subsistência ;  

Fragilização dos vínculos familiares; 

Necessidade de acesso a serviços de outros setores (documentação, educação, saúde, etc);  

Necessidade de acesso a programas, benefícios ou serviços socioassistenciais; Encaminhamento pela rede de 

Proteção Social Especial; 

Vulnerabilidades características dos diversos estágios do ciclo de vida (idosos). 

 

Ações Desenvolvidas no CRAS 

 

 Distribuição/elaboração de materiais para informação e divulgação de acesso a direitos; 

 Realização de campanhas da política de assistência social e/ou em parcerias com outras políticas 

públicas; 

 Reuniões regulares com a rede de serviços do território (serviços socioassistenciais e demais políticas 

públicas para estabelecimento de fluxos, acompanhamento familiar e fortalecimento do território); 

 Definição de fluxos e procedimentos com a rede de serviços; 

 Acesso a sistemas de gestão de informação; 

 Preenchimento do Registro Mensal de Atendimento - RMA; 

 Reuniões regulares da equipe técnica e funcionários do equipamento; 

 Participação da equipe técnica em processos de educação permanente do SUAS. 

 

PAIF- Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família 

 

Principais Situações de Vulnerabilidade Identificadas dentre os Usuários que são Atendidos por este 

Serviço: 

 

 Beneficiários de Benefício de Prestação Continuada - BPC; 

 Beneficiários de Transferência de Renda; 

 Desemprego; 

 Desemprego entressafras; 

 Egressos do sistema prisional; 

 Em descumprimento de condicionalidades dos programas de transferência de renda; 

 Exposição a riscos e vulnerabilidades temporárias por situações individuais; 

 Qualificação profissional insuficiente; 

 Renda insuficiente para subsistência; 

 Fragilização dos vínculos familiares; 

 Necessidade de acesso a serviços de outros setores (documentação, educação, saúde, etc); 

 Necessidade de acesso a programas, benefícios ou serviços socioassistenciais; 

 Encaminhamento pela rede de Proteção Social Especial; 

 Vulnerabilidades características dos diversos estágios do ciclo de vida (idosos). 
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Centro da Juventude - CJ 

 

Endereço: Rua Drº Emílio Martins Ribeiro, nº 127 – Centro 

Data de Implantação: 23/06/2016 

Funcionamento em quantos dias por semana: 5 dias  

Período: Matutino e Vespertino 

Carga horária semanal de funcionamento semana: 40 horas 

 

Número de Usuários Referenciados: 312 

Previsão Anual do Número de Usuários Atendidos: 312 

 

Execução referenciada ao CRAS  

Caracterização dos usuários: Adolescentes de 06 a 29 anos de idade 

Sexo: Ambos os sexos 

Região de moradia dos usuários: Zona urbana e rural 

Principais situações de vulnerabilidade identificadas dentre os usuários atendidos por este serviço: 

 

 Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade; 

 Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida; 

 Beneficiários de Benefício de Prestação Continuada- BPC; 

 Beneficiários de Transferência de Renda; 

 Vulnerabilidades características dos diversos estágio do ciclo de vida; 

 Egressos de Medida Socioeducativa em meio aberto; 

 Qualificação profissional insuficiente; 

 Fragilização de vínculos familiares; 

 Encaminhados pela Rede de Proteção Social Especial; 

 Em situação de Acolhimento. 

 

Centro de Convivência do Idoso – CCI 

 

Endereço: Rua Horário Anciães, s/n – Jardim Miracatu 

Data de Implantação: 30/11/1994 

Funcionamento em quantos dias por semana: 5 dias  

Período: Matutino 

Carga horária semanal de funcionamento semana: 20 horas 

 

Número de Usuários Referenciados: 110 

Previsão Anual do Número de Usuários Atendidos: 110 

 

Execução referenciada ao CRAS  

Caracterização dos usuários: idosos com idade igual ou superior a 60 anos Sexo: Ambos os sexos 

Região de moradia dos usuários: Zona urbana 

 

Principais situações de vulnerabilidade identificadas dentre os usuários que são atendidos por este 

serviço:  

 

 Beneficiários de Benefício de Prestação Continuada; 

 Vivência de isolamento social; 

 Fragilização de vínculos familiares; 

 Encaminhados pela rede de Proteção Social Especial; 

 Vulnerabilidades características dos diversos estágios do ciclo de vida (idosos). Trabalho realizado por 

este serviço: 

 Promoção de acesso a documentação civil; 
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 Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 

 Fortalecimento da função protetiva da família; 

 Desenvolvimento de autonomia pessoal; 

 Informação, comunicação e defesa de direitos; 

 Atividades artísticas/culturais; 

 Atividades físicas e esportivas; 

 Atividades intergeracionais. 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

Centro De Referência Especializado De Assistência Social- CREAS 

 

Endereço: Rua Rissaburo Miyagui, 195 - Centro Telefone: (13) 3847-1553 

Data de Implantação: 30/06/2014 

Funcionamento em quantos dias por semana: 5 dias  

Carga horária semanal de funcionamento: 40 horas  

Serviços ofertados nesta Unidade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos 

Caracterização dos usuários Sexo: Ambos os sexos 

Região de moradia dos usuários: Zona urbana e rural 

 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS de abrangência municipal que oferta 

atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (Liberdade 

Assistida - LA e Prestação de Serviço à Comunidade - PSC); Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, idosos e suas famílias; Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e 

indivíduos- PAEFI; organização do Serviço de Abordagem Social, realizando intervenção através articulação 

com a rede socioassistencial e Serviço de Garantia de Direitos; 

 

Proteção Social Especial – Média Complexidade - CREAS 

1 Tipo de Serviço 
Local- 

Execução 
Usuários 

Meta de 

atendimento 

Anual 

Previsão de 

Atendimento 

2 

Serviço de proteção de 

atendimento especializado a 

famílias indivíduos e PAEFI 

CREAS 

Crianças e 

adolescentes 
05 

30 

Adultos 25 

3 

Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com 

deficiência, Idosos e seus 

familiares. 

CREAS 

Pessoa com 

Deficiência - PCD e 

Idosos 

10 10 

 

4 

Serviço de Proteção Social. A 

adolescentes em cumprimento 

de Medida Socioeducativa De 

Liberdade Assistida (LA) e 

Prestação de Serviço à 

Comunidade (PSC) 

CREAS Adolescentes/Jovens 
LA: 15 

PSC: 05 
20 

5 Serviço Abordagem Social CREAS 
Pessoas em Situação 

de Rua 
20 20 

 

Serviço de Proteção e atendimento especializado à família e indivíduos - PAEFI 

Sujeitos: Crianças e Adolescentes Sujeitos: Adultos 

Principais Situações de Vulnerabilidade Identificadas dentre os Usuários que são Atendidos por este Serviço: 

 

 Violência física, psicológica e negligência; 

 Violência sexual (abuso ou exploração); 
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 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de 

proteção; 

 Tráfico de pessoas; 

 Situações de rua e mendicância; 

 Abandono; 

 Vivência de trabalho infantil; 

 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou aça/etnia; 

 Outras formas de violações de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que 

provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; 

 Em descumprimento de condicionalidades do PBF em decorrência de violação de direitos. 

 

Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos e seus familiares 

 

Principais Situações de Vulnerabilidade Identificadas dentre os Usuários que são Atendidos por este Serviço: 

 

 Dependência para a realização das Atividades da Vida Diária- AVD; 

 Em situação de violência física, psicológica ou negligência; 

 Vivência de isolamento social; 

 Necessidade de acesso a programas, benefícios ou serviços socioassistenciais; 

 Vulnerabilidades características dos diversos estágios do ciclo de vida (idosos); 

 Deficiências Intelectuais e Múltiplas 

 

Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE) de 

Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) 

 

Principais Situações de Vulnerabilidade Identificadas e Usuários que são Atendidos por este Serviço: 

 

 Adolescentes (12 a 18 anos) em cumprimento de MSE de PSC; 

 Jovens (18 a 21 anos) em cumprimento de MSE de PSC; 

 Adolescentes (12 a 18 anos) em cumprimento de MSE de LA;  

 Jovens (18 a 21 anos) em cumprimento de MSE de LA; 

 Famílias de adolescentes e jovens em medida de internação na Fundação Casa. 

 

Serviço Especializado de Abordagem Social Ações Desenvolvidas no CREAS 

 

 Distribuição/elaboração de materiais para informação e divulgação de acesso a direitos; 

 Reuniões regulares com a rede de serviços do território (serviços socioassistenciais e demais políticas 

públicas para estabelecimento de fluxos, acompanhamento familiar e fortalecimento do território); 

 Definição de fluxos e procedimentos com a rede de serviços; 

 Acesso a sistemas de gestão de informação; 

 Preenchimento do Registro Mensal de Atendimento- RMA; 

 Reuniões regulares da equipe técnica e funcionários do equipamento; 

 Participação da equipe técnica em processos de educação permanente do SUAS. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

01 PODER EXECUTIVO 

01.05.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

01.05.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNÇÃO PROGRAMATICA 

08.241.0003.2004 Manutenção das Atividades do Idoso - CCI 

74 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R. 01.510.0000 

75 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R. 02.500.0014 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

01 PODER EXECUTIVO 

01.05.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

01.05.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNÇÃO PROGRAMATICA 

08.243.0003.2010 Proteção Social Média Complexidade - CREAS 

95 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R. 02.500.0048 

96 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R. 05.500.0001 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

01 PODER EXECUTIVO 

01.05.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

01.05.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNÇÃO PROGRAMATICA 

08.244.0003.2012 Atividades de Apoio à Família - CRAS 

123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R. 02.500.0014 

124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R. 05.500.0020 

125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO D.R. 05.500.0051 

 

DESCRIÇÃO, QUANTIDADES E APRESENTAÇÃO 

 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. QTD 

1 

ABACAXI EM CALDA - Apresentação: Lata de 400g (peso drenado). 

Características: Ingredientes: Rodelas de abacaxi, água e açúcar. Em 

embalagem intacta com identificação completa do produto, data de 

fabricação e validade do produto. Produto com validade igual ou superior a 

06 meses a contar da data de entrega. 

LATA 461 

2 AMENDOIM - Amendoim torrado sem pele e sem sal. Embalagem 1Kg. PCT 80 

3 

BALA DE GOMA - Sabor de Frutas C/30und 750g. Apresentação: Caixa 

750gr c/ 30 tubos de 25 gramas cada. Produto com validade igual ou superior 

a 90 dias a contar da data de entrega. 

CX 200 

4 

BALA DE GOMA tipo "JUJUBA" - 1Kg. Características: Sabores sortidos 

de frutas. Colorida e macia. Em pacote intacto com identificação completa do 

produto, lote, data de fabricação e validade do produto. Produto com 

validade igual ou superior a 06 meses a contar da data de entrega. 

PCT 200 

5 

BALAS MACIAS 600g (Morango, Uva, Laranja). Apresentação: Pacote 

com 600g.Características: Produto preparado a base de açúcares fundidos e 

adicionado de substâncias que caracterizam o produto, como suco de frutas, 

óleos essenciais e adicionados de outras substâncias permitidas; a principal 

característica do produto é o de apresentar-se macio, submetido a 

massamento mecânico até obtenção da consistência desejada. Produto com 

validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

PCT 200 

6 

BISCOITO RECHEADO - Sabor chocolate. Apresentação: Embalagem igual 

ou superior 200 gramas. Características: Composição básica farinha de trigo, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. A 

embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de validade e quantidade do produto. 

Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

PCT 1200 
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7 

BISCOITO RECHEADO - Sabor morango. Apresentação: Embalagem igual 

ou superior 200 gramas. Características: Composição básica farinha de trigo, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. A 

embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de validade e quantidade do produto. 

Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

PCT 1200 

8 

BISCOITO tipo WAFER - Sabor chocolate. Apresentação: Embalagem igual 

ou superior 140 gramas. Características: Composição básica farinha de trigo, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. A 

embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de validade e quantidade do produto. 

Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

PCT 1200 

9 

BISCOITO tipo WAFER - sabor morango. Apresentação: Embalagem igual 

ou superior 140 gramas. Características: Composição básica farinha de trigo, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. A 

embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de validade e quantidade do produto. 

Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

PCT 1200 

10 

BOLINHO - Tipo Rocambole Roll - Recheio Chocolate. Para ser consumido 

nos lanchinhos ao longo do dia. Caixa contendo 15 unidades de Mini Bolo 

Roll Chocolate, de 35g cada. 

CX 500 

11 

CAIXA DE BOMBOM - de no mínimo 300g. Apresentação: A embalagem 

primária deve ser aluminizada envolvendo o bombom e a secundária com 

plástico resistente e atóxico. Características: Bombom com formatos e 

recheios sortidos. A embalagem deve conter os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade e 

quantidade do produto. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a 

contar da data de entrega. 

CX 800 

12 

CANUDINHO FRITO - para recheio com maionese ou doces. Apresentação: 

Tipo "canudo de festa" - pacote de 180g. Características: Produto entregue 

sem deformidades e quebras. Em embalagem intacta com identificação 

completa do produto, data de fabricação e validade. Produto com validade 

igual ou superior a 60 dias a contar da data de entrega. 

PCT 380 

13 

CASCÃO PARA SORVETE - Apresentação: Caixa c/ 120 unidades. 

Características: Produto entregue sem deformidades e quebras. Em 

embalagem intacta com identificação completa do produto, data de 

fabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a 

contar da data de entrega. 

CX 68 

14 

CHANTILLY - Preparado para creme, tradicional de 1 litro. Características: 

Em embalagem tipo "TETRAPAK" intacta com identificação completa do 

produto, data de fabricação e validade. Sem gorduras trans. Sabor suave. 

Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

UND. 155 

15 
CHICLETE - Diversos sabores. Caixa contendo 200g. Ideal para colocar na 

sacolinha surpresa, bexigão ou mesas de guloseimas. 
CX 350 

16 

CHOCOLATE AO LEITE tipo BATOM - Apresentação: Caixa com 30 

unidades de no mínimo 16gr. em formato de bastão, embaladas 

individualmente. Características: Devem apresentar gosto e sabor 

característicos do produto. Entregue sem deformidades e defeitos. Em caixa 

intacta com identificação completa do produto, data de fabricação e validade. 

Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

CX 450 
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17 

CHOCOLATE AO LEITE TIPO BOMBOM - redondo, preparado com 

cacau, açúcar, leite, licor de cacau, manteiga de cacau, e outras substâncias, 

cobertura externa chocolate branco e recheio de chocolate preto crocante. 

Embalado em embalagem atóxica. Pacote contendo aproximadamente 48 

unidades, igual ou superior ao Ouro Branco. 

PCT 360 

18 

CHOCOLATE AO LEITE TIPO BOMBOM - redondo, preparado com 

cacau, açúcar, leite, licor de cacau, manteiga de cacau, e outras substâncias, 

cobertura externa chocolate ao leite e recheio de amendoim com pedaços de 

castanha de caju. Embalado em embalagem atóxica. Pacote contendo 

aproximadamente 48 unidades, igual ou superior ao Sonho de Valsa. 

PCT 360 

19 

CHOCOLATE GRANULADO - 1kg.Apresentação: Embalagem plástica 

com 1kg.Características: Embalagem contendo nome do produto, peso, data 

de fabricação, data de vencimento e lote. Produto com validade igual ou 

superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

PCT 171 

20 

CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO - de 500g. Características: 

Embalagem contendo nome do produto, peso, data de fabricação, data de 

vencimento e lote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar 

da data de entrega. 

PCT 120 

21 

CHOCOLATE MEIO AMARGO KG - Apresentação: Em barras de no 

mínimo 01Kg. com 40% a 45% de cacau. Embalado individualmente. 

Características: Devem apresentar gosto e sabor característicos do produto. 

Não hidrogenado. Entregue sem deformidades e defeitos. Em embalagem 

intacta com identificação completa do produto, data de fabricação e validade. 

Produto com validade igual ou superior a 06 meses a contar da data de 

entrega. 

UND. 122 

22 

CHOCOLATE AO LEITE KG - Apresentação: Em barras de no mínimo 

01Kg. com 40% a 60% de cacau. Embalado individualmente. Características: 

Devem apresentar gosto e sabor característicos do produto. Não hidrogenado. 

Entregue sem deformidades e defeitos. Em embalagem intacta com 

identificação completa do produto, data de fabricação e validade. Produto 

com validade igual ou superior a 06 meses a contar da data de entrega. 

UND. 150 

23 

CHOCOLATE BRANCO KG - Apresentação: Em barras de no mínimo 

01Kg. Embalado individualmente. Características: Devem apresentar gosto e 

sabor característicos do produto. Não hidrogenado. Entregue sem 

deformidades e defeitos. Em embalagem intacta com identificação completa 

do produto, data de fabricação e validade. Produto com validade igual ou 

superior a 06 meses a contar da data de entrega. 

UND. 120 

24 

COBERTURA PARA SORVETE - sabor chocolate de 1,3Kg. Apresentação: 

Embalado individualmente. Características: Xarope de alta viscosidade, sem 

glúten. Devem apresentar gosto e sabor característicos do produto. Entregue 

em embalagem intacta com identificação completa do produto, data de 

fabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 06 meses a 

contar da data de entrega. 

UND. 25 

25 

COBERTURA PARA SORVETE - sabor morango de 1,3Kg. 

Características: Xarope de alta viscosidade, sem glúten. Devem apresentar 

gosto e sabor característicos do produto. Entregue em embalagem intacta 

com identificação completa do produto, data de fabricação e validade. 

Produto com validade igual ou superior a 06 meses a contar da data de 

entrega. Apresentação: Embalado individualmente. 

UND. 25 

27 
CORANTE ALIMENTICIO - a base d'água. Apresentação: entregue em 

caixa com 12 cores em frascos de 10ML cada. 
CX 49 
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28 

DOCE DE ABOBORA CORAÇÃO - C/50und. Apresentação: Caixa com 50 

unidades. Características: Docinho, formato de coração, com polpa natural de 

abóbora, xarope de glicose e sal, corante natural de urucum, embalado por 

unidade com peso aproximado de 32 gramas. Validade de no mínimo 6 

meses a partir da entrega. 

CX 253 

29 

DOCE DE AMENDOIM - "tipo pé de moça". Apresentação: Embalagem c/ 

20 unidades,embrulhados individualmente, cada um contendo no mínimo 50 

gramas. Características: Em embalagem intacta com identificação completa 

do produto, data de fabricação e validade do produto. Produto com validade 

igual ou superior a 06 meses a contar da data de entrega. 

CX 458 

30 

DOCE DE LEITE - cremoso ou em pasta. Apresentação: Pote de Polietileno 

ou acetato igual ou superior a 400gr. Ingredientes: Leite, açúcar, 

estabilizante, conservante. Não contém glúten. Características Técnicas: Sem 

soro de leite na composição. Não deverá ter grumos de açúcar, calda de 

caramelo, bolor e estufamento, massa heterogênea e coloração não 

característica. Produto com validade igual ou superior a 120 dias a contar da 

data de entrega. 

PT 653 

31 

DOCE DE LEITE - Tipo Docinho c/50und. Apresentação: Caixa com 50 

unidades. Embalado por unidade com peso aproximado de 70 

gramas.Características: Formato quadrado. Principais ingredientes: leite 

pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, farinha de trigo, leite em pó, sal, 

essência de leite condensado e conservante acido sórbico. 

CX 364 

32 

DOCE DE MORANGO - Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual 

ou superior a 400gr. Características: Produzido com polpa de frutas, açúcar, 

glucose e pectina. Sem glúten. Potes com tampa hermeticamente fechada 

com lacre de proteção, com identificação completa do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou superior 

a 90 dias a contar da data de entrega. 

PT 446 

33 

DOCE "tipo" MARIA MOLE - Apresentação: Caixa com 50 unidades (peso 

mín. 01Kg), lacrada. Características: À base de gelatina e coco. Em 

embalagem intacta com identificação completa do produto, data de 

fabricação e validade. 

CX 284 

34 

EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE - neutro tipo Emustab de 200g. 

Características: Ingredientes básicos: Água e emulsificantes 

(monoglicerídeos de ácidos graxos destilados, sal de ácidos graxos, 

monoestearato de sorbitana e polioxietileno de monoestearato de sorbitana) 

Embalagem intacta com identificação completa do produto, data de 

fabricação e validade. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 

entrega do produto. 

UND 137 

35 

ESSÊNCIA DE BAUNILHA - de 30ml. Características: Frasco contendo 

informações do produto, marca do fabricante, registro no Ministério da 

Saúde, data da fabricação e validade. Prazo de validade de no mínimo 6 

meses a partir da entrega do produto. 

UND 94 

36 

GELADINHO AMERICANO - Sabores sortidos. Embalagem contendo 40 

UNIDADES. Embalagem intacta com identificação completa do produto, 

data de fabricação e validade. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a 

partir da entrega do produto. 

PCT 150 

37 
GROSELHA - Xarope artificial sabor groselha. Bebida não alcoólica, não 

fermentada. Conteúdo 900ml. Groselha Nacional. 
UND 50 
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38 

FLOCOS DE ARROZ - 500g. Características: Granulados em bolinhas 

crocantes. Em embalagem intacta com identificação completa do produto, 

data de fabricação e validade do produto. Produto com validade igual ou 

superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

PCT 56 

39 

MARSHMALLOW Chocolate C/50und. Apresentação: Marca de Referência 

Top Bel's. Características: Ingredientes principais: açúcar, gordura vegetal, 

xarope de glicose, cacau em pó, farinha de trigo, leite desnatado em pó. Não 

contém glúten, produzido com produtos selecionados rígido controle de 

qualidade. Devendo estar armazenado sem exposição da luz solar e não 

expor a temperatura superior a 50ºC. Cada unidade com peso aproximado de 

25 gramas, armazenado em caixa com 50 unidades, vedada, com plástico 

reforçado, sem estar amassada, rasgada ou suja. Prazo de validade de no 

mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. 

CX 293 

40 

MARSHMALLOW COLORIDO - de 500g tipo torcido. Apresentação: Nas 

cores rosa com azul e amarela. Sabor baunilha. Características: Embalagem 

intacta contendo informações do produto, marca do fabricante,data da 

fabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 06 meses a 

contar da data de entrega. 

PCT 387 

41 

PAÇOCA DE AMENDOIM - em Tablete C/50und. Apresentação: Pote de 

01 kg, com 50 Unidades, embalados individualmente. Características: 

Composto de açúcar cristal, amendoim torrado sem pele, sal refinado. 

Validade de no mínimo 3 meses contados da entrega. 

PT 327 

42 

PÉ DE MOLEQUE - C/50und. Apresentação: Embalagem c/ 50 unidades, 

embrulhados individualmente, cada um contendo no mínimo 20 gramas. 

Características: Doce de amendoim tipo Pé De Moleque. Ingredientes: 

Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de milho, sal e 

conservante sorbato de potássio. Não contém glúten. Produto com validade 

igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

PCT 296 

43 

PÊSSEGO EM CALDAS - Metades 450g. Apresentação: Lata contendo 

450g. Características: Ingredientes: Pêssego, água, açúcar. Não contém 

glúten. Validade mínimade 6 meses a partir da data de entrega. 

UND 651 

44 

PIPOCA DOCE - pacote com no mínimo 100g. Características: Embalagem 

contendo informações do produto, marca do fabricante, data da fabricação e 

validade. Produto com validade igual ou superior a 06 meses a contar da data 

de entrega. 

PCT 2000 

45 

PIRULITO DE FRUTAS - com recheio de chiclete, pacote de 400g. 

Características: Pacote com no mínimo 50 unidades, sabores sortidos, em 

embalagem contendo informações do produto, marca do fabricante, data da 

fabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 06 meses a 

contar da data de entrega. 

PCT 380 

46 

PIRULITO - em formato de coração, em pacote 500g. Características: Pacote 

com 50 unidades, em embalagem contendo informações do produto, marca 

do fabricante, data da fabricação e validade. Produto com validade igual ou 

superior a 06 meses a contar da data de entrega. 

PCT 310 

47 

REFRIGERANTE - sabor Cola. Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros. 

Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar, extratos 

vegetais, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural. 

Embalagem com identificação completa do produto, data de fabricação, 

prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a 

contar da data de entrega. 

UND 1370 

48 
REFRIGERANTE - sabor Guaraná. Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros. 

Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar, extrato de 
UND 1715 
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guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato 

de potássio, aromatizante e corante caramelo IV. Não contém glúten. 

Embalagem com identificação completa do produto, data de fabricação, 

prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a 

contar da data de entrega. 

49 

REFRIGERANTE sabor laranja. Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros. 

Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar, suco de 

laranja, aroma sintético artificial, acidulante ácido cítrico, conservador 

benzoato de sódio, estabilizantes acetato isobutirato de sacarose e dioctil 

sulfosuccinato de sódio. Embalagem com identificação completa do produto, 

data de fabricação, prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou 

superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

UND 1710 

50 

REFRIGERANTE sabor Limão. Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros. 

Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar, quinino, 

acidulante ácido cítrico, aroma natural e conservador benzoato de sódio. 

Embalagem com identificação completa do produto, data de fabricação, 

prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a 

contar da data de entrega. 

UND 1690 

51 

SALGADINHO DE TRIGO, sabor bacon. Apresentação: Fardo com 20 

pacotes de 50g cada. Características: Embalagem intacta contendo 

informações do produto, marca do fabricante, data da fabricação e validade. 

Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. 

FRD 800 

52 

SUCO de CAIXINHA - Sucos de diversos sabores. Ideal para lanches e 

passeios. Embalagem contendo 6 unidades com 1lt cada. Embalagem com 

identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade e 

lote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de 

entrega. 

CX 210 

53 

SUCO de CAIXINHA - Sucos de diversos sabores. Ideal para lanches e 

passeios. Embalagem contendo 27 unidades com 200ml cada. Embalagem 

com identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade 

e lote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de 

entrega. 

CX 400 
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ANEXO II 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 

PROCESSO Nº 3199/2022 

 

 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 

 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 

________________________ e inscrição estadual nº ____________________, estabelecida no(a) 

__________________________________________, para o fornecimento dos itens abaixo relacionados, 

conforme estabelecido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022, obedecendo a todas as especificações 

do ANEXO I do edital. 

 

 

ITEM QTDE DESCRITIVO MARCA VLR UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

 

 

Local, *********de *********** de 2022. 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO III 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 

PROCESSO Nº 3199/2022 

 

 

 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

A/C do Sr. (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio. 

 

 

Prezado (a) Pregoeiro (a), 

 

DECLARAMOS, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão ELETRÔNICO Nº 066/2022– Processo 

Nº 3199/2022 , bem como de seus Anexos, e que, desse modo, atendemos plenamente a todos os requisitos 

necessários à habilitação e participação no mesmo. 

 

 

 

 

 

                                         ___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IV 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 

PROCESSO Nº 3199/2022 

 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) ................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ 

e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega 

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

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO V 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 

PROCESSO Nº 3199/2022 

 

 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

 

  

Eu, ____(nome completo), representante legal da empresa _____(razão social da proponente), interessada em 

participar do Pregão ELETRÔNICO Nº 066/2022 – Processo Nº 3199/2022, promovido pela Prefeitura 

Municipal de Miracatu, declaro sob as penas das Leis Federais nºs 10.510/02 e 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, que, em relação à empresa acima mencionada, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar 

nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. Declaro, ainda, que a empresa está apresentando, na íntegra, toda a 

documentação necessária à habilitação, exigida no Edital. 

 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VI 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 

PROCESSO Nº 3199/2022 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 

 

 

 

Eu.....................................................................(nome completo), portador (a) da Carteira de Identidade n°   

..................................... e do CPF n° .....................................................   representante lega da empresa  

...........................................................................  (nome da pessoa jurídica), declaro para os devidos fins ter 

conhecimento e aceitar as condições estabelecidas no edital acima referido, para cumprimento das obrigações 

do objeto da licitação. 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VII 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 

PROCESSO Nº 3199/2022 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO 

QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

Declaro sob as penas de lei que a empresa......................................................................................... CNPJ nº 

............................................................ na qualidade de proponente do procedimento licitatório 

supra, instaurado pelo Município de Miracatu/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público 

municipal da ativa. 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VIII 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 

PROCESSO Nº 3199/2022 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

 

 

Eu (nome completo), cargo ..............................portador(a) da Carteira de Identidade 

n° .......................................... e do C.P.F. n° ............................................. representante legal da empresa 

(nome da pessoa jurídica), declaro para os devidos fins, que assinarei a ata de Fornecimento referente a 

Modalidade de Licitação Pregão ELETRÔNICO N° 066/2022 – Processo Nº 3199/2022. 

 

 

 

E-MAIL PESSOAL: 

 

E-MAIL PROFISSIONAL: 

 

 

 

 

 

 

___________, ____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IX 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 

PROCESSO Nº 3199/2022 

 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°___/2022 
 

 

Pelo presente instrumento, o órgão contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, inscrito no 

CNPJ nº 46.583.654/0001-96, com endereço Av. Dona Evarista de Castro, nº 360, na cidade de Miracatu/SP, 

neste ato representado pelo ordenador, VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ portador da Cédula de 

Identidade nº 45.191.331-0, e inscrito no CPF/MF nº 376.475.338-27, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas 

alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 15 e 16 de 24 de abril de 2007 e conforme edital, 

considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 066/2022, homologado em __/__/___, integrante do 

Processo Administrativo nº 3199/2022, por deliberação do (a) Pregoeiro (a) designado por esta 

Municipalidade, resolve registrar a empresa _________, CNPJ sobº o nº ______________, com sede à 

___________, nº __, __________, CEP _____-___, __________/__, contato (xx) _______ e e-mail: 

_____________, representada por ____________, _______________, RG nº ________-_, CPF nº 

_________-__, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas 

que seguem:  

 

1. DO OBJETO ADJUDICADO E VALOR: 

 

1.1. O objeto desta ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

- DOCES para atender as necessidades do órgão contratante. 

 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA VLR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

 

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos 

anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, 

independentemente de transcrições. 
 

2. DA CONTRATAÇÃO E DA VIGÊNCIA: 
 

2.1. O compromisso para fornecimento dos materiais registrados nesta ATA será efetivado através de 

emissão de nota de empenho específica com a empresa, que terá força de contrato; 

 

2.2. A presente ATA terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura; 

 

2.3. Durante o prazo de vigência desta ATA, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as 
contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações. 

 

3. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 

3.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias corridos, na qual seguirá a ordem cronológica de pagamento da 

prefeitura contados da apresentação da nota fiscal/fatura no Departamento solicitante. 
 

3.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 

ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  
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3.3. O pagamento será feito mediante crédito no banco indicado pelo fornecedor.  

3.4. O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão de encargos 

financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto desta ata. 

 

3.5. Todas as despesas oriundas da ata correrão por conta da dotação orçamentária: 

 

 

VER PÁGINA 3 DO EDITAL 

 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU 

HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO: 
 

4.1. As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Licitatório deverão ser mantidas pela 

empresa registrada durante toda a vigência da presente ATA, ficando facultado ao órgão contratante, a 

qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando 

daquelas fases. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

 

5.1. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem 

necessários em até vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial atualizado desta ATA; 

 

5.2. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o artigo 18 do referido 

diploma legal; 

 
5.3. Ocorrendo a rejeição em algum material, a contratada será notificada pelo destinatário, o órgão 

contratante, para a retirada do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as 
correções cabíveis; 

 

5.4. A recusa da contratada em atender o estabelecido no item anterior implicará em aplicação das sanções 

previstas na presente ATA; 

 

5.5. A contratada será a única responsável pela qualidade do(s) materiais(s) entregue(s); 

 

5.6. A contratada deverá observar, na execução da presente ATA o disposto na legislação federal, estadual e 

municipal, em tudo aquilo que for aplicável; 

 
5.7. Dentro do prazo de vigência desta ATA, a Contratada será obrigada ao  fornecimento  dos 

materiais desde que obedecidas todas as suas condições, conforme previsão do Edital Licitatório que 
precedeu a sua formalização. 
 

6. DA FISCALIZAÇÃO: 

 

6.1. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto à qualidade e 

quantidade dos produtos adquiridos, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente 

instrumento. 

 

6.2. A fiscalização feita pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, 

por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas aqui previstas. 
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6.3. Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento dos produtos, o departamento 

correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, conforme o 

caso. 

 

6.4. A adjudicatária deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos pertinentes ao objeto 

contratado. 

 

7. DAS PENALIDADES: 

 

7.1. As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/1993 

aplicam-se ao presente instrumento, no que couber. 

 

7.2. Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução total ou parcial, a 

Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa 

prévia: 

 

7.2.1. Advertência; 

 

7.2.2. Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso: 

 

a) de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por 

descumprimento dos prazos de entrega dos materiais, previstos neste Edital, até o 15º (décimo 

quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão 

unilateral e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;  

 

b)  de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada 

no Edital, aplicada em dobro na reincidência.  

 

7.2.3. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 

notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente.  

 

7.2.4. Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar a ENTREGA DOS MATERIAIS, se 

a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo 

para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.  

 

7.2.5. Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos Incisos III e IV do Artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, e a critério da Administração, os profissionais ou as empresas que praticarem 

os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.  

 

7.2.6. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente 

justificados e comprovados, a juízo da Administração. 

 

8. DA RESCISÃO: 
 

8.1. O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação judicial, 

sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/1993, bem 

como os estabelecidos abaixo: 
 

8.1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação; 

 

8.1.2. Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução da ata sem a prévia anuência e 

autorização da Prefeitura; 
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8.1.3. Não cumprimento de determinação deste instrumento. 

 

8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

8.3. Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos à 

Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será creditado em 

favor dela. 

 

9. DO REGIME JURÍDICO: 

 

9.1. A presente Ata será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 15 

e 16 de 24 de abril de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 

federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, Lei Complementar n. 123 de 14 de Dezembro de 2006 e da Lei 

estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

10. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

10.1. A presente Ata está integralmente vinculada ao Edital do Pregão ELETRÔNICO Nº 066/2022 – 

Processo Nº 3199/2022, bem como o preços da Contratada registrado na ata do certame, cujo edital 

atende o prescrito na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

11. DO FORO: 

 

11.1. As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, para as 

questões que surgirem durante a execução desteata, que não forem resolvidas amigavelmente, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

11.2. E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente Ata via assinatura Eletrônica pela 

plataforma 1DOC, para que surta todos os efeitos legais. 

 

 

 

 

 

Miracatu, xx de xxxxxxxx de 2022. 

 

 

 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE 

QUEIRÓZ 

PREFEITO MUNICIPAL 

ADJUDICATÁRIA GESTOR DA ATA 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA:  

CNPJ nº  

ATA SRP N°  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA:  

VALOR:  

PREGÃO ELETRONICO Nº 066/2022 – PROCESSO N° 3199/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCES 

 

ADVOGADO(S): HERLY CARVALHO COSTA – OAB/SP nº 364.123 – E-mail: 

jurídico@miracatu.sp.gov.br 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 

consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 

Civil; 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º 

das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e)       É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

 

 

Miracatu/SP, ** de ****** de 2022. 

 

 

 

 

 

 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
mailto:jurídico@miracatu.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Miracatu 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP  

CEP 11850-000       -      Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208  
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96  

________________________________________________________________________________________________ 

Pregão Eletrônico n° 66/2022 

Processo n° 3199/2022                                                                                                                               Página 39 de 40 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA:  

CNPJ nº  

ATA SRP N°  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA:  

VALOR:  

PREGÃO ELETRONICO Nº 066/2022 – PROCESSO N° 3199/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCES 

 

 

 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais 

documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo 

administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão 

remetidos quando requisitados. 

 

 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome SAULO SILVA VIEIRA 

Cargo 
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 

PROJETOS 

Endereço Comercial do Órgão/Setor 
AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, 360 

- CENTRO 

Telefone (13) 3847-7000  

e-mail compras@miracatu.sp.gov.br 

 

 

 

 

Miracatu/SP, ** de ********* de 2022. 

 

 

 

 

 

SAULO SILVA VIEIRA 

DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS 
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