
ANEXO I

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA N° 312-29/2020
(Processo Administrativo nº 63231.002368/2020-61)

1. DO OBJETO
1.1.  Aquisição  de  Gêneros  alimentícios,  conforme  condições,  quantidades,  exigências  e
estimativas, estabelecidas neste instrumento:
1.2. Tabela descritiva dos itens do Objeto:

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UF
QUANT.
ESTIM.

PREÇO
ESTIMADO

PREÇO TOTAL
ESTIMADO

1

Açúcar,  tipo refinado,  origem vegetal,  sacarose
de  cana  de  açúcar,  branco,  pacote  com  5  kg,
prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da
data de fornecimento

SC 250 R$ 13,62 R$ 3.405,00

2

Água mineral – embalagem em garrafa plástica
com  500  mL,  gaseificada.  Com  registro  no
Ministério da Saúde, RDC nº54/2000 e CNNPA.
Rótulo contendo a origem da água mineral como:
nome da fonte, natureza da água, localidade, data
e  número  de  concessão  da  lavra,  nome  e
endereço  do  concessionário.  Contendo  análise
físico-química,  composição  analítica  e
classificação,  ano,  mês  de  engarrafamento  e
prazo de validade. Validade mínima de 03 meses
a contar da data da entrega. 

GF     300 R$ 1,22 R$ 366,00

3

Amido,  base  de  mandioca,  grupo  tapioca,
subgrupo  sagu  artificial,  aspecto  físico  tipo  1,
embalagem de 1kg prazo de validade mínimo de
6 meses a partir da data de fornecimento

KG 30 R$ 8,78 R$ 263,40

4
Amido,  base  de  milho,  embalagem  com  1kg,
prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da
data de fornecimento

KG 70 R$ 4,01 R$ 280,70

5 Arroz integral – características  técnicas:  classe:
longo, fino, tipo i integral. O produto não deve
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação
final  dietética  inadequada  (empapamento).

SC 100 R$ 5,10 R$ 510,00
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Embalagem:  deve  estar  intacta,  acondicionada
em  embalagem  de  1kg,  prazo  de  validade
mínimo  de  6  meses  a  partir  da  data  de
fornecimento

6

Arroz parboilizado tipo 1, de primeira qualidade
entrega em embalagem de 5kg, prazo de validade
mínimo  de  6  meses  a  partir  da  data  de
fornecimento

SC 200 R$ 18,00 R$ 3.600,00

7

Arroz,  agulhinha,  grupo  beneficiado,  subgrupo
polido, tipo 1, classe longo fino, embalagem de
5kg,  prazo  de  validade  mínimo  de  6  meses  a
partir da data de fornecimento

 SC 700 R$ 17,74 R$ 12.418,00

8

Azeitona,  tipo  verde,  apresentação  sem caroço,
tamanho  grande,  características  adicionais  sem
tempero,  vidro  de  3  kg,  prazo  de  validade
mínimo  de  6  meses  a  partir  da  data  de
fornecimento.

VD 100 R$ 39,40 R$ 3.940,00

9

Bebida  láctea teor  gordura  integral,  sabor
sortidos, componentes com polpa ou pedaços de
fruta bandeja com 6 unidades, prazo de validade
mínimo  de  6  meses  a  partir  da  data  de
fornecimento 

BJ 700 R$ 4,27 R$ 2.989,00

10
Bolo  alimentício,  sabor:  baunilha,  tipo:  com
recheio,  peso:  80  g,  prazo  validade:  mínimo 6
meses

UN 7.000 R$ 2,14 R$ 14.980,00

11
Bolo  alimentício,  sabor:  frutas  cristalizadas,
passas, tipo: panetone, peso: 90 g 

UN 400 R$ 4,08 R$ 1.632,00

12
Bolo alimentício, sabor: cuca, tipo: com recheio,
peso: 80 g, características adicionais: embalagem
individual  

UN 6.000 R$ 2,29 R$ 13.740,00

13
Bolo alimentício, sabor: cuca, tipo: com recheio,
peso:  500  g,  características  adicionais:
embalagem individual      

UN 200 R$ 13,04 R$ 2.608,00

14
Carne  bovina in  natura,  tipo  corte  contrafilé,
bovino macho, peça inteira limpa e congelada

KG 500 R$ 36,75 R$ 18.375,00

15
Carne  defumada,  tipo  corte  lombo, tipo animal
suína,  apresentação  peça  inteira,  estado  de
conservação resfriado

KG 200 R$ 19,24 R$ 3.848,00

16
Carne  defumada,  tipo  corte  toucinho  (bacon),
tipo  animal  suína,  apresentação  em  mantas,
estado de conservação resfriado(a) 

KG 500 R$ 26,46 R$ 13.230,00

17
Coalhada,  ingredientes  leite  pasteurizado,  peso
120  g,  tipo  embalagem  copo  plástico,
características adicionais semi-desnatado.

UN 5.000 R$ 1,46 R$ 7.300,00
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18

Cogumelo em conserva, champignon – tamanho
grande,  ingredientes:  cogumelos
pré-cozidos/água/ sal e dióxido de enxofre, pote
de 2,3 kg drenado,  prazo de validade mínimo de
6 meses a partir da data de fornecimento.

UN 70 R$ 28,40 R$ 1.988,00

19
Condimento, tipo: louro, apresentação: folha, 50 
g    

UN 100 R$ 3,65 R$ 365,00

20
Farinha de trigo integral, embalagem 5kg, prazo
de validade mínimo de 6 meses a partir da data
de fornecimento. 

UN 100 R$ 12,06 R$ 1.206,00

21
Feijão  carioquinha tipo  1,  isento  de  insetos,
pedras  e  demais  sujidades,  última  safra,  com
validade mínima na data de entrega de 6 meses. 

 KG 800 R$ 7,15 R$ 5.720,00

22

Feijão preto comum, do tipo 1, safra nova, grãos
inteiros e sãos,  apresentação em embalagens de
polietileno atóxico, prazo de validade mínimo de
6 meses a partir da data de fornecimento

KG 900 R$ 7,18 R$ 6.462,00

23

Frios,  variedade  presunto  de  pernil,  tipo
preparação  cozido,  composição  com  capa  de
gordura,  apresentação  peça  inteira,  estado  de
conservação  resfriado(a),  prazo  de  validade
mínimo  de  6  meses  a  partir  da  data  de
fornecimento.

KG 400 R$ 25,77 R$ 10.308,00

24

Fruta  em calda,  tipo fruta  ameixa,  ingredientes
água  e  açúcar,  lata  400g,  prazo  de  validade
mínimo  de  6  meses  a  partir  da  data  de
fornecimento. 

LT 200 R$ 10,76 R$ 2.152,00

25

Fruta em calda, tipo fruta  abacaxi, apresentação
corte  em rodelas,   ingredientes  água  e  açúcar,
lata com 400g,  prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da data de fornecimento

LT 300 R$ 8,64 R$ 2.592,00

26 Fruta in natura, tipo banana, espécie prata KG 1.500 R$ 5,26 R$ 7.890,00
27 Fruta in natura, tipo bergamota, espécie comum KG 600 R$ 4,82 R$ 2.892,00
28 Fruta in natura, tipo laranja, espécie pera KG 1.000 R$ 5,42 R$ 5.420,00
29 Fruta in natura, tipo limão, espécie comum KG 200 R$ 4,31 R$ 862,00
30 Fruta in natura, tipo maçã, espécie gala KG 900 R$ 6,03 R$ 5.427,00
31 Fruta in natura, tipo mamão, espécie formosa KG 500 R$ 5,53 R$ 2.765,00
32 Fruta in natura, tipo melancia KG 1200 R$ 2,49 R$ 2.988,00
33 Fruta in natura, tipo pera, espécie nacional. KG 300 R$ 8,63 R$ 2.589,00

34

Gelatina   alimentícia,  tipo  comum,  sabor  sem
sabor, apresentação folha, pacote 12g,  prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir da data de
fornecimento

PC 50 R$ 2,48 R$ 124,00

35 Gelatina   alimentícia,  tipo  comum,  sabores PC 800 R$ 0,97 R$ 776,00
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diversos, pacote 35g,  prazo de validade mínimo
de 6 meses a partir da data de fornecimento

36 Legume in natura, tipo: abobrinha italiana    KG 100 R$ 4,17 R$ 417,00
37 Legume in natura, tipo batata inglesa KG 2500 R$ 7,41 R$ 18.525,00

38

Leite uht/uat integral, tipo longa vida composto
por 3% de gordura, 2% de gordura saturada, 3%
de  proteína  e  4,5%  de  carboidratos,  tenha  se
submetido  à  temperaturas  entre  130  e  150  °c,
embalagem  em  caixa  cartonada  externa  e
aluminizada  internamente,  envazado
assepticamente,  conteúdo  líquido  1  litro,  prazo
de validade mínimo de 6 meses a partir da data
de fornecimento

UN 3.500 R$ 3,73 R$ 13.055,00

39
Lentilha,  tipo 1,  tipo classe  média,  embalagem
500gr,  prazo de validade mínimo de 6 meses a
partir da data de fornecimento

SC 100 R$ 5,14 R$ 514,00

40

Macarrão, teor de umidade: massa seca, base da
massa:  de  farinha  de  trigo,  ingredientes
adicionais:  com  ovos,  apresentação:  lasanha,
embalagem 500gr,  prazo de validade mínimo de
6 meses a partir da data de fornecimento.

UN 300 R$ 5,29 R$ 1.587,00

41
Massa  alimentícia,  tipo:  para  lasanha,  base  da
massa:  farinha  de  trigo  refinada,  apresentação:
fresca,resfriada, formato: laminada, 500g

UN 300 R$ 6,98 R$ 2.094,00

42

Mistura alimentícia,  sabores diversos,  aplicação
bolo,  embalagem  450g,  prazo  de  validade
mínimo  de  6  meses  a  partir  da  data  de
fornecimento. 

UN 400 R$ 2,38 R$ 952,00

43
Molho  de  mesa,  tipo:  catchup,  composição:
tradicional, apresentação: creme, 3,20 kilos  

UN 100 R$ 10,83 R$ 1.083,00

44
Óleo de soja, tipo refinado, embalagem 900 ml,
prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da
data de fornecimento

UN 1.000 R$ 6,86 R$ 6.860,00

45
Queijo  ralado,  ingredientes  queijo  parmesão,
embalagem 100g, prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da data de fornecimento

PC 500 R$ 4,27 R$ 2.135,00

46
Queijo,  origem  de  vaca,  variedade  muçarela,
apresentação peça 

KG 500 R$ 28,45 R$ 14.225,00

47
Queijo,  origem  de  vaca,  variedade  prato,
apresentação peça 

KG 200 R$ 33,90 R$ 6.780,00

48

Pão, base: de farinha de trigo refinada, tipo: de
forma,  tipo adicional:  tradicional,  apresentação:
fatiado,  tipo embalagem: embalagem individual
400 ou 500g

UN 3000 R$ 5,79 R$ 17.370,00
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49
Pão, base: de farinha de trigo refinada, tipo: tipo 
francês,branco,de sal 

KG 4.000 R$ 11,48 R$ 45.920,00

50

Pão, base:  de farinha de trigo integral,  tipo: de
forma,  ingredientes  adicionais:  com  grãos,
apresentação:  fatiado,  tipo  embalagem:
embalagem individual 400 ou 500g

UN 1500 R$ 7.88 R$ 11.820,00

51
Pão,  base:  de  farinha  de  trigo  refinada,  tipo:
doce,  tipo  adicional:  rosca,  ingredientes
adicionais: cobertura de goiabada   

KG 200 R$ 7,85 R$ 1.570,00

52

Pão,  base:  de  farinha  de  trigo  refinada  e
manteiga,  tipo:  doce,  tipo  adicional:  sonho,
ingredientes  adicionais:  cobertura  chocolate  e
creme confeiteiro, apresentação: médio 

KG 200 R$ 11,49 R$ 2.298,00

53
Pizza, sabores diversos, prazo validade: 1 
(fechado) mês  - Embalagem 460g

UN 1.000 R$ 9,74 R$ 9.740,00

54

Refrigerante 1a  linha  sabor  cola –  lata  com
350ml, com valor  reduzido de calorias (“zero”),
dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo
de  validade,  informação  dos  ingredientes  e
composição  nutricional.  Superior  ou de  melhor
qualidade: coca-cola zero lata 350ml 

LT 200 R$ 2,71 R$ 542,00

55

Refrigerante 1a linha sabor  guaraná – lata com
350ml, com valor  reduzido de calorias (“diet”),
dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo
de  validade,  informação  dos  ingredientes  e
composição  nutricional  superior  ou  de  melhor
qualidade guaraná antártica diet.

LT 200 R$ 2,98 R$ 596,00

56

Refrigerante 1a  linha  sabor  laranja –  lata  com
350ml,  com  dizeres  de  rotulagem,  data  de
fabricação e prazo de validade, informação dos
ingredientes  e composição nutricional.  Superior
ou de melhor qualidade: fanta lata 350ml 

LT 200 R$ 2,97 R$ 594,00

57

Requeijão,   ingredientes  queijo  cremoso,  tipo
catupiri, conservação 1 a 10ºc, embalagem 200g,
prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da
data de fornecimento. 

UN 300 R$ 4,86 R$ 1.458,00

58

Requeijão,  ingredientes  queijo  cremoso,  tipo
catupiri,  conservação  1  a  10ºc.  Embalagem  de
1,8kg,  prazo de validade mínimo de 6 meses a
partir da data de fornecimento.  

UN 50 R$ 16,05 R$ 802,50

59
Sal, tipo grosso,  prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da data de fornecimento. 

KG 60 R$ 3,31 R$ 198,60

60 Sorvete, tipo: sorvete - base leite, sabor: variado,
forma  apresentação:  massa  ,  cremoso,  2  litros

UN 500 R$ 20,30 R$ 10.150,00
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temperatura conservação:  15° c,  prazo  validade
mínimo: 18 meses   

61
Sorvete em copo, sabores  diversos,  embalagem
de 100g, prazo de validade mínimo de 6 meses a
partir da data de fornecimento. 

UN 5.000 R$ 1,73 R$ 8.650,00

62
Suco, apresentação: xarope, sabor: guaraná, tipo: 
natural, características adicionais: concentrado, 5
litros

UN 1.500 R$ 11,55 R$ 17.325,00

63

Suco,  apresentação:  líquido,  sabores  diversos,
tipo:  integral,  características  adicionais:
concentrado e sem adição de açúcar, validade:5
meses, 500 ml

UN 10.000 R$ 6,36 R$ 63.600,00

64

Suco sabores diversos, pronto para beber,  emb.
tetrapack c/ 200 ml-contendo suco e/ou polpa de
fruta concentrada, com canudo com identificação
do  produto,  marca  do  fabricante,  prazo  de
validade.  O  produto  deverá  ter  registro  no
Ministério  da  Agricultura  e/ou  Ministério  da
Saúde, validade mínima de 06 meses a contar da
data  da  entrega;  Composição  química  na
embalagem.  (Marcas  aprovadas:Tial,  Disfrut,
Bela  Ischia.  Fornecer  marca  igual  ou  com
qualidade superior nos termos do Inciso I, Artigo
15,  Lei  8666/1993  e  Sumula  270/2012  TCU).
(Objetiva atender ao principio da padronização). 

UN 4.000 R$ 1,69 R$ 6.760,00

65
Suco, apresentação xarope, sabor groselha,  tipo
artificial,  características  adicionais  aroma
artificial, galão com 5 litros.

GL 240 R$ 17,56 R$ 4.214,40

66 Verdura in natura, tipo: repolho branco. KG 300 R$ 4,71 R$ 1.413,00
PREÇO ESTIMADO TOTAL R$ 439.259,60

 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses  contados da data da assinatura prorrogável 
na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1.  A  Capitania  Fluvial  do  Rio  Paraná  é  equipada  com  cozinha  própria  para  o  preparo  e
fornecimento  de  refeições  aos  militares,  servidores  civis  e  alunos  dos  cursos  aplicados  pela
Divisão  do  Ensino  Profissional  Marítimo.  A  fim  de  provisionar  o  material  necessário  para  a
realização desta tarefa, esta Capitania preocupa-se com a correta gestão dos estoques, mantendo-os
em níveis compatíveis para dar continuidade as suas rotinas operacionais e administrativas.
2.2.  Os  itens  e  seus  respectivos  quantitativos  foram  obtidos  por  meio  da  média  histórica  de
consumo sendo efetuados alguns ajustes para melhor abastecer esta Capitania.
2.3. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pregão, na sua forma eletrônica, pelo Sistema
de Registro de Preços, por estar evidenciada a necessidade de contratações frequentes, por se tratar
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de um objeto cuja natureza não possibilita definir previamente o quantitativo demandado durante a
vigência do contrato e ainda ser considerado necessário e imprescindível à CFRP no desempenho
de suas atribuições, enquadrando-se no prescrito nos inc. I, III e IV, do art. 3º, do Dec. 7.892/13.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1. Nos Termos do art. 1º, Parágrafo Único da Lei 10.520/2002, os itens constantes do presente
Termo de Referência são classificados como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1.  O prazo  de entrega  dos bens é  de 2 (dois) dias,  contados do recebimento do pedido, em
remessa única, no seguinte endereço: Rua Barão de Rio Branco, 170 – Centro - Foz do Iguaçu –
PR.
4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior
a 2 (dois) meses do prazo total recomendado pelo fabricante.
4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo responsável pelo
acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de  posterior  verificação  de  sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.4.  Os  bens  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo  de 2 (dois)  dias,  a  contar  da notificação  da contratada,  às  suas  custas,  sem prejuízo  da
aplicação das penalidades.
4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material.
4.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo  fixado,  reputar-se-á  como realizada,  consumando-se o  recebimento  definitivo  no dia do
esgotamento do prazo.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Receber os itens solicitados constantes do objeto no prazo e condições estabelecidas
no Edital e seus anexos;
5.1.2. Verificar  minuciosamente,  no prazo  fixado,  a  conformidade dos itens  recebidos
provisoriamente  com as  especificações  constantes  do Edital  e  da  proposta,  para  fins  de
aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas nos itens fornecidos constantes do objeto, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
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5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado; e
5.1.5. Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  no valor  correspondente  ao fornecimento  do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros,  ainda  que  vinculados  à  execução  do  presente  Termo  de  Contrato,  bem  como  por
qualquer  dano causado  a  terceiros  em decorrência  de ato  da Contratada,  de  seus  empregados,
prepostos ou subordinados.
5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.  A Contratada  deve  cumprir  todas  as  obrigações  constantes  no  Edital,  seus  anexos  e  sua
proposta,  assumindo como exclusivamente  seus  os  riscos  e  as  despesas  decorrentes  da  boa  e
perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e prazo de validade;
6.1.2.  Responsabilizar-se pelos  vícios  e  danos decorrentes  do objeto,  de acordo  com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3.  Substituir,  reparar  ou corrigir,  às suas  expensas,  no prazo  fixado neste Termo de
Referência, os itens do objeto cujo recebimento não for concluído;
6.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação; e
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução  do objeto pactuado  e haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à  continuidade  do
contrato.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO
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9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar  a  entrega  dos  itens  do  Objeto,  anotando  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas  com a  execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  de  falhas
observadas.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios,  e,  na ocorrência desta,  não implica em co- responsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:

10.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;
10.1.6. Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações  discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
10.2.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
10.2.3.  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União  com  o  consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; e
10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades  do art. 87, III  e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:

10.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
10.3.3.  Demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a   Administração   em
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virtude de atos ilícitos praticados.
10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  Contratada,  observando-se  o  procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator,  o caráter  educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Foz do Iguaçu, PR, em 07 de dezembro de 2020.

ANGELO DARIO ARECO
Suboficial (AR)

Gestor de Municiamento

APROVAÇÃO:

Com base no inciso II do Art. 9º do Decreto 5.450/05, aprovo o Termo de referência do Processo
Administrativo Nº  63231.000887/2020-94, destinado a aquisição de Gêneros Alimentícios, para
atendimento  das  necessidades  da  Capitania  Fluvial  do  Rio  Paraná,  possibilitando  que  essa
organização militar forneça a seus militares alimentação diária.

Foz do Iguaçu, PR, em ____de ____________de 2020.

CARLOS EDUARDO FELIPE DE FREITAS SILVA
Capitão de Fragata

Ordenador de Despesa
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