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RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 

 
Modalidade              : Pregão 
Número Processo : 000037/2.022 
Nº. do Edital        : 000003/2.022 
Registro de Preços : 000006/2.022 
Data da Abertura : 24/05/2.022 08:30:00 

 
 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender demanda existente nas Secretarias do 
município de Verdelândia-MG. 
 
 Empresa: _____________________________________________________________________ 
Pessoa para contato: ____________________________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
Cidade/UF: ____________________________________________________________________ 
Telefone: ( ) _________________________________________________________________ 
 
Retiramos através do acesso ao site: www.verdelandia.mg.gov.br, cópia do Edital supra identificado. 
 
 

Local: ________, ___ de ______ de _____. 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
Senhor licitante, 
 
Visando a comunicação futura entre a Comissão de Licitação e essa empresa, solicitamos preencher o 
recibo de entrega do Edital e remetê-lo a esta Comissão através do e-mail 
licitacaoverdelandiamg@gmail.com 
A não remessa do recibo exime a Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 

 
Departamento de Licitações e Contratos 

 
 
 

Edílson Silva Dutra 
Pregoeiro Oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@manga.mg.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL 
COM RESERVA DE COTA PARA MICRO/PEQUENAS EMPRESAS E MEI 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Modalidade              : Pregão 
Número Processo : 000037/2.022 
Nº. do Edital        : 000003/2.022 
Registro de Preços : 000006/2.022 
Data da Abertura : 24/05/2.022 08:30:00 

 
 
1 – PREÂMBULO 
  
1.1 - O Município de Verdelândia, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.612.505/0001-
70, isento de inscrição estadual, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, em sessão pública a ser realizada em sua sede, na Sala de Licitações da 
Prefeitura, localizada na Av. Renato Azeredo, nº. 2001, Centro, Verdelândia-MG, conforme objetos abaixo 
descriminados e anexos, nos termos e data prevista no subitem 5.1.1 deste Edital.  

 
1.2 - O pregão será realizado pelo Pregoeiro indicado: Edilson Silva Dutra e Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria nº. 057/2.019 de 26 de setembro de 2.019, publicada no Quadro de Avisos no 
dia 26 de setembro de 2.019, sendo regidos pela Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais nºs. 
001/2.006 de 19/01/2.006 e nº. 003/2009 de 20/02/2009, Lei Complementar n°. 123/2006 e Lei 
Complementar nº. 147/2.014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, legislação 

correlata e ainda pelas condições estabelecidas pelo presente Edital e anexos. 
 
1.3-As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de fornecimento do objeto deste 
edital, dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das 
obrigações contratuais, ficando ciente de que a Prefeitura Municipal de Verdelândia aplicará as sanções 
previstas, obedecido ao disposto no art. 87, § 2º, da Lei 8.666/93 com suas alterações. 
 
2 – OBJETO 
 
2.1 - Constitui objeto deste Edital a aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda 
existente nas Secretarias do município de Verdelândia-MG, por parte do Município, dos itens 
especificados no Anexo I, deste instrumento convocatório, por meio de fornecimento em parcelado por um 
período de 12(doze) meses. 
 
2.1.1- Os itens listados no ANEXO I, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os 
mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior 
assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens obterão 
apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o termino da vigência contratual. 
Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão 
obrigados a adquirir previamente o material constante do ANEXO I. O Município de Verdelândia/MG, não 
se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob 
alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura. 
 
2.1.2 – A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de embasamento, 
serve apenas como orientação, não constituindo sob hipótese alguma garantia de faturamento. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICRO/PEQUENAS EMPRESAS E MEI 
 
3.1 – Em cumprimento ao que reza a Lei Federal nº.  123/06 e Lei Municipal nº. 1.786 de 03 de dezembro 
de 2.008, que estabelece reserva de cota de até 25% (vinte e cinco) por cento nos processos licitatórios 
para aquisição de bens e serviços de natureza divisível, exclusivamente para participação de 
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micro/pequenas empresas e MEI, fica reservado os itens 01 a 21 do objeto do presente processo licitatório 
exclusivamente a participação das empresas que se enquadrem nestas categorias, nos termos da 
legislação vigente, sem prejuízo de sua participação nos demais itens, garantidos outros privilégios 
definidos na Lei 123/006 e suas alterações e que sejam objeto de questionamento durante a realização do 
pregão. Valor da reserva: R$.909.047,00 (novecentos e nove mil e quarenta e sete reais).  
 
3.2 – Caso não se habilitem ou não seja adjudicado item(s) da cota de reserva para empresas 
enquadradas nas categorias de micro/pequenas empresas e MEI, empresas enquadradas em outras 
categorias empresariais poderão se habilitar e participar da disputa para fornecimento deste(s) item(s) 
desde que em sua proposta contenha cotação para o(s) mesmo(s).    
 
4 – ESCLARECIMENTOS INICIAIS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 – Esclarecimentos Iniciais: 
 
4.1.1- O Sistema de Registro de Preços (SRP) é conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos 
certos e registrados em documento especifico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, 
as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem 
necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame. 
 
4.1.2 – Nesta licitação será firmada uma Ata de Registro de Preços que é um documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para a futura contratação, onde os fornecedores 
manterão seus preços registrados, durante o período de 12(doze) meses, tornando-os disponíveis, caso a 
Prefeitura Municipal de Verdelândia, necessite efetuar as aquisições nas quantidades julgadas 
necessárias e aos mesmos preços registrados no certame. 
 
4.1.3 – Quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser atendido 
pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para o 
atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que os referidos 
licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora. 
 
4.1.4 – Quando das contratações decorrentes do registro de Preços será respeitada a ordem de 
classificação das empresas constantes da Ata. 
 
4.2 – Condições de Participação 
 
4.2.1 - Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta 
licitação. 
 
4.2.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 
dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. 
 
4.2.3 - A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
 
4.2.4 – No caso de participação de empresa filial, deverá esta se apresentar com seu CNPJ próprio. 
 
4.2.5 – Não será permitida a participação de pessoas físicas, bem como empresas em consorcio. 
  
5 - ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
5.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
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5.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, 
conforme endereço, dia e horário especificados.   
 
LOCAL  : Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Verdelândia-Minas Gerais. 
ENDEREÇO : Avenida Renato Azeredo, nº. 2.001, Centro, Verdelândia-MG  
DATA  : 24/05/2.022 09:00:00 
 
5.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “1” - PROPOSTA COMERCIAL  
 
ENVELOPE Nº. 01 
DA: (EMPRESA) - CNPJ: 
À 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Modalidade              : Pregão 
Número Processo : 000037/2.022 
Nº. do Edital        : 000003/2.022 
Registro de Preços : 000006/2.022 
Data da Abertura : 24/05/2.022 08:30:00 

 
ENVELOPE "PROPOSTA COMERCIAL"  
 
ENVELOPE “2” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
ENVELOPE Nº. 02 
DA: (EMPRESA) - CNPJ: 
À 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Modalidade              : Pregão 
Número Processo : 000037/2.022 
Nº. do Edital        : 000003/2.022 
Registro de Preços : 000006/2.022 
Data da Abertura : 24/05/2.022 08:30:00 
          
 ENVELOPE “HABILITACÃO” 
 
5.2 O Município de Verdelândia-MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário, 
definidos neste Edital. 
 
6 - CREDENCIAMENTO 
 
6.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente 
munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, 
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
(Acompanhado de cópia) 
 
6.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma 
reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais 
de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
6.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de 
dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada (de 
cartório) do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária 



  

     PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA              

     ESTADO DE MINAS GERAIS 
       Administração  “Avançar Sempre!” – 2021/2024 

 

 

 

 

 

5 

ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
6.4 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do Art. 72 da Lei Complementar 
123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se acrescidos das 
expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação, bem como, entregar ao pregoeiro: a) ou a 
certidão original (ou cópia autenticada) expedida pela respectiva Junta Comercial ou pelo Registro 
competente que comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 8°, 
Instrução Normativa n°. 103, de 30 de abril de 2007); b) ou cópia autenticada do seu instrumento 
constitutivo devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro de 
Pessoa Empresa de Pequeno Porte).”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP” (art. 3° caput e § 
2°, daquela Instituição). 
 
6.5-O descumprimento do subitem 6.4 significará renúncia expressa e consciente, desobrigando o 
Pregoeiro de conferir ao licitante os benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao presente 
certame.  
 
6.6- A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 
possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
 
6.7- Juntamente com os demais documentos para credenciamento a licitante deverá apresentar a 
declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se enquadre, e a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação.   
 
7 - PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
7.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, de acordo com cada item 
discriminado, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 
prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo 
constante do anexo III deste Edital, e deverão constar: 
 
7.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
 
7.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a 
entrega dos envelopes; 
 
7.1.3 - Prazo de entrega será de 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Compras que será 
entregue a contratada, contendo a quantidade e os locais de entrega no município de Verdelândia-MG; 
 
7.1.4 – Além da entrega nos locais indicados pelo município, deverá a licitante vencedora também 
descarregar e armazenar os produtos, nos locais indicados por servidos, comprometendo-se ainda, 
integralmente com eventuais danos causados aos mesmos; bem como fazer substituição dos produtos 
que estiver fora da especificação; 
 
7.1.5 – Nome do Banco, agência e número da conta corrente do licitante; 
 
7.1.6- Declaração de que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto 
da presente licitação; 
 
7.1.7 – As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de 
soma e/ou multiplicação bem como as divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em 
que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, se estiver 
presente na sessão deverá assinar a proposta. 
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7.1.8 A proposta deverá conter valor unitário e global, para cada item constante do Anexo I, ou seja, a 
soma dos resultados da multiplicação das unidades pelos respectivos preços unitários, cotados em reais, 
com duas (02) casas decimais, à vista, validos para serem praticados desde a data de entrega dos 
envelopes, até o efetivo pagamento. Será desclassificada a proposta com preços manifestamente 
inexequível ou superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
7.2. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional 
devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.   
 
7.3 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 
que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.  
 
7.4- Não serão aceitos envelopes via Correio, Fax ou qualquer meio postal.  
 
7.5- As Propostas que estiverem em desacordo com o exigido no anexo III e item 7-proposta, deste edital 
serão desclassificadas. 
 
7.6 - A proposta além de impressa deverá ser gravada em mídia (CD, pen drive, etc), em programa 
específico que deverá ser solicitado através do e-mail: licitacaoverdelandiamg@gmail.com no 
Departamento de Licitações e Contratos. A proponente que não apresentar a proposta gravada em 
mídia estará sujeita a desclassificação.  
  
8 – HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO  
 
Os documentos apresentados na fase de Habilitação deverão ser autenticados (via cartório ou 
autenticação eletrônica, nos casos em que couber) ou apresentados em seus originais, para conferência 
do Pregoeiro, estando os mesmos com o prazo de validade em vigor, na data desta licitação. Nos casos 
em que forem apresentadas certidões emitidas pela internet, o pregoeiro efetuará consulta nos sites 
oficiais, confirmando sua autenticidade, em cumprimento à Instrução Normativa SRF nº. 200, de 
13/09/2002. 
 
8.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 
 
8.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em 
se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos 
de eleição de seus administradores; 
 
8.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 
8.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
8.2 - REGULARIDADE FISCAL 
 
8.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
8.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
8.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou do domicílio ou sede 
do licitante.  
 

mailto:licitacaoverdelandiamg@gmail.com
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8.2.4 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 
8.2.5 – Certidão de regularidade com a Justiça do Trabalho, emitida pelo órgão competente-CNDT. 
 
8.2.6 – Alvará de Funcionamento da licitante; 
 
8.2.7 – Alvará de Vigilância Sanitária Municipal. 
 
8.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestado de 
desempenho anterior ou em execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do 
fornecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do 
fornecimento. 
 
8.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
7.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da 
sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física a, no máximo, 60 (sessenta) dias da data 
prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93. 
 
8.5 - DAS DECLARAÇÕES 
 
8.5.1. Declaração firmada pela licitante, nos termos do modelo constante do ANEXO VI, deste Edital, de 
que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º. da Constituição Federal; 
 
8.5.2. Declaração expressa da licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, mediante modelo de declaração 
constante do ANEXO VII, deste Edital; 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
91. A documentação exigida neste procedimento poderá ser apresentada em original, por meio de cópia 
autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda por meio de 
cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, mediante conferência 
com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis, sendo vetadas cópias em 
papel térmico de fax; 
 
9.1.1. Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente; 
 
9.1.2. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 30 (trinta) dias, 
contados da data de sua emissão. 
 
9.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 
 
9.3. Caso a empresa deixe de apresentar algum dos documentos exigidos para habilitação ou apresente 
com data de validade expirada, e desde que o referido documento esteja disponível na Internet, poderá o 
Pregoeiro proceder à consulta nas bases de dados do órgão emissor, para verificação da sua 
regularidade; 
 
9.4. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada 
à concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação; 
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9.5. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 
respectivo endereço referindo-se ao local da sede da licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 
documentos se refiram à matriz e outros à filial; 
 
9.6. O Pregoeiro manterá, em seu poder, os documentos das demais licitantes pelo prazo de 30 (trinta) 
dias após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-los ao fim deste período, sob pena de 
inutilização dos mesmos. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1. No local dia e hora indicados no subitem 1.1, deste Edital, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
10.2. Iniciada a fase de credenciamento, não será permitida a admissão de novas licitantes ao certame; 
 
10.3. O Pregoeiro e equipe de apoio farão os respectivos credenciamentos, na forma do disposto no item 
05, dos representantes das licitantes presentes; 
 
10.4. O não credenciamento de representante por parte da licitante ou incorreção nos documentos deste 
excluirá a licitante do certame, e impedirá sua manifestação durante a sessão realizada neste certame. 
 
10.5. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro: 
 
10.5.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, podendo utilizar como modelo o 
ANEXO V deste Edital, que deverá ser apresentada fora dos envelopes 01 e 02; 
 
10.5.1.1. Caso a licitante constate que as declarações citadas no subitem 8.5. encontram-se dentro do 
envelope da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá o Pregoeiro, na frente de 
todas as licitantes presentes, solicitar que a mesma abra seu envelope, retire a declaração e o lacre 
novamente; 
 
10.5.2. Envelope contendo a Proposta de Preços; 
 
10.5.3. Envelope contendo os Documentos de Habilitação; 
 
10.6. Os envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, serão rubricados pelo 
Pregoeiro, equipe de apoio e por todas as licitantes presentes, ficando em poder do Pregoeiro; 
 
10.7. Os Envelopes nº. 02 – Documentos de Habilitação, mantidos lacrados, serão guardados sob a 
inteira responsabilidade do Pregoeiro, para posterior abertura, enquanto se processam os procedimentos 
de julgamento das Propostas de Preços; 
 
10.8. O Pregoeiro procederá a abertura das Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos; 
 
10.8.1. No tocante aos preços das propostas, serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor global orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários mensais e por escrito. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta; 
 
10.8.1.1. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço por item ofertado nas propostas com o 
especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará 
ao atendimento das condições pré-estabelecidas, sendo desclassificadas as propostas que; 
 
10.8.2. Estiverem em desacordo com o descrito no item 07, deste Edital; 
 
10.9. Todas as propostas de preços serão rubricadas, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela Equipe de 
Apoio e pelos representantes, credenciados, das licitantes presentes à sessão deste Pregão; 
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10.10. Para julgamento e classificação das propostas será utilizado o critério de menor preço por item, 
observados os prazos máximos para a execução dos serviços, as especificações técnicas, quantitativas e 
os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e seus anexos; 
 
10.11. O Pregoeiro selecionará, dentre as propostas classificadas, para ingresso na fase de lances, o 
autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço; 
 
10.12. Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida no subitem 10.11., o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, seja qual for o número de 
licitantes; 
 
10.13. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu 
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, 
visando obter preço melhor; 
 
10.14. Caso 02 (duas) ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, 
também, para determinação da ordem de oferta dos lances; 
 
10.15. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como os lances 
ofertados deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço. 
 
10.15.1 O Pregoeiro poderá ao longo da sessão de disputa de lances alterar o valor acima estipulado, 
conforme o caso, para mais ou para menos, ou mesmo dispensá-lo. 
 
10.16. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes selecionadas, na forma dos subitens 10.11 
ou 10.13, a apresentar lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de menor preço, seguido 
das demais, em ordem decrescente de valor; 
 
10.17. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas as 
licitantes selecionadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances; 
 
10.18. Declarada encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para esta etapa, na ordem crescente de valor, considerando-se para as selecionadas, o 
último preço ofertado; 
 
10.19. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital; 
 
10.20. Com base na classificação citada no subitem 10.10, será assegurado direito de preferência às 
licitantes credenciadas, neste certame, como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
subitem 6.6.deste Edital, em conformidade com o § 2º. do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/2006, 
observadas as seguintes regras: 
 
10.20.1. O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada, 
dentre aquelas cujo valor cotado, seja igual ou superior até 05% (cinco por cento) do valor da proposta 
classificada em primeiro lugar, para que apresente preço inferior ao da proposta classificada em primeiro 
lugar, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência, nos termos do § 
3º, art. 45 da Lei Complementar nº. 123/2006; 
 
10.20.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 
condições do subitem 9.20.1; 
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9.20.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta classificada em primeiro 
lugar, será convocada para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as 
demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujo valor da proposta, se enquadre nas condições 
indicadas no subitem 10.20.1; 
 
10.21. Caso a licitante da proposta classificada em primeiro lugar, de acordo com a classificação de que 
trata o subitem 10.20, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito 
de preferência citado no subitem 10.23, passando-se, desde logo, à negociação do preço; 
 
10.22. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 
 
10.23. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira oferta classificada quando ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito; 
 
10.23.1. Será considerado aceitável o preço que não for excessivo; 
 
10.23.1.1. São considerados excessivos os preços cotados que ultrapassarem o valor estimado pela 
Administração em mais de 10% (dez por cento); 
 
10.24. Se a oferta for considerada inaceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor 
preço, negociará com a sua autora, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, até a apuração de uma proposta 
considerada aceitável; 
 
10.25. Concluída a etapa classificatória das propostas e lances verbais, e sendo aceitável a proposta de 
menor preço, na forma do subitem 10.24, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do 
Envelope nº. “02”, contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas 
condições de habilitação, não cabendo desclassificar a licitante por motivo relacionado com a proposta de 
preço, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 
 
10.25.1. A habilitação far-se-á com a verificação de que a licitante atende aos requisitos indicados no item 
“Documentação de Habilitação”; 
 
10.26. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora; 
 
10.26.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa 
de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em 
que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração deste Município, para a regularização da documentação e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do §1º. do art. 43 da Lei Complementar 
nº. 123/2006; 
 
10.26.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.26.1, implicará na 
decadência do direito a contratação, sendo a licitante inabilitada e realizados os procedimentos definidos 
no subitem 10.23 e posteriores, deste Edital; 
 
10.27. Se a licitante não atender às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o Pregoeiro a 
convocar a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução de preço, e decidirá 
sobre a sua aceitabilidade, na forma do subitem 10.26.2, e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos 
requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 
 
10.28. Todos os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela 
Equipe de Apoio e pelos representantes, credenciados, das licitantes presentes à sessão deste Pregão; 
 
10.29. Ao encerramento da sessão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos relevantes 
que ocorreram, e que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos representantes, 
credenciados, das licitantes presentes; 
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10.30. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes das licitantes, credenciadas, deverá constar 
em Ata da sessão pública. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos relacionados 
com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata; 
 
10.31. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender o 
pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 
48, § 3º, da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, para o recebimento de novas propostas; 
 
10.31.1. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para a 
sua apresentação; 
 
10.32. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, é facultado à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, 
na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na 
legislação pertinente. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora, 
com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente; 
 
11.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a Autoridade Competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento 
licitatório. 
 
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da síntese das suas 
razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito 
de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto item da licitação a licitante vencedora pelo 
Pregoeiro; 
 
12.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem 
contrarrazões, se quiserem, em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
12.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade 
promotora da licitação, serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o 
recurso; 
 
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, 
importará na decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à 
licitante vencedora; 
 
12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
12.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo; 
 
12.7. Os recursos e contrarrazões apresentados fora dos prazos não serão conhecidos, bem como os que 
forem enviados por fax ou e-mail; 
 
12.8. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolados juntos ao Setor de Licitação, 
localizado no Edifício da Prefeitura Municipal de Verdelândia-MG na Avenida Renato Azeredo, nº. 2.001, 
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Centro, CEP: 39.458.000-Verdelândia-MG, no horário das 07:30 às 12:30 horas, diariamente, exceto aos 
sábados, domingos e feriados; 
 
12.09. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior 
fará a adjudicação do objeto à licitante vencedora e homologará a licitação. 
 
12.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante no subitem 
11.8. 
 
13 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1- Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços documento vinculativo 
obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro 
classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitar fornecer o produto pelo preço do 
primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos. 
 
13.2 – No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a 
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a 
Prefeitura Municipal de Verdelândia registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o 
preço do primeiro classificado na licitação. 
 
13.3 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços, não retirar a nota de emprenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço registrado quando esse 
se tornar superior aqueles praticados no mercado. 
 
14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
14.1- O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após conferencia da entrega e serão contados a 
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura na Secretaria de Fazenda, desde que tenha ocorrido a total e 
efetiva entrega do objeto da presente licitação, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento 
Definitivo. A apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade e número da licitação, empenho e 
dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social-INSS e junto ao 
Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS. 
 
14.2- Durante a vigência da ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 
14.3- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório. 
 
14.3.1- Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o proponente registrado será convocado 
pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 
 
15 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO 
 
15.1- Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da 
qualidade dos mesmos, e consequentemente aceito, no prazo de 02 (dois) dias após a entrega. 
 
15.1.1- A Secretaria de Administração será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de 
Registro de Preços decorrentes desta licitação, sempre que solicitado pelos setores usuários, respeitada 
a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos 
os pedidos. 
 
15.2- Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento 
estabelecido na Ata de Registro de Preços será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo 
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ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de fornecimento for superior 
à capacidade do licitante da vez. 
 
15.3- A convocação dos fornecedores pela Secretaria de Administração será formalizada e conterá o 
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido. 
 
15.4- O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no 
prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará 
sujeito às sanções previstas neste edital. 
 
15.4.1- Quando comprovada umas dessas hipóteses, a Secretaria de Administração poderá indicar o 
próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 
aplicação de penalidades. 
 
16- DAS OBRIGAÇÕES 
 
16.1- À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as multas previstas na Lei nº. 8.666/93 e as 
penalidades previstas nos Decreto Municipais mencionados no preâmbulo deste Edital, garantida a defesa 
prévia, nas seguintes situações, dentre outras: 
 
16.1.1- Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, 
será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 
05(cinco) dias consecutivos. 
 
16.1.2- Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos 
estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento), por dia, 
de atraso ou de demora, calculado sobre o valor da proposta, até 02(dois) dias consecutivos de atraso ou 
de demora. 
 
16.1.3- Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal, aplicação 
de multa na razão de 10%(dez por cento), sobre o valor correspondente à parte inadimplida da proposta, 
por infração, com prazo de até 24(vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos. 
 
16.2- Nos termos do art. 7º. da Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, a licitante sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de licitar e 
contratar com Administração Pública e descredenciada do registro cadastral de Fornecedores do 
Município de Verdelândia/MG, nos casos de: 
 

a) apresentação de documentação falsa; 
b) retardamento na entrega dos produtos; 
c) na manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
d) comportamento inidôneo; 
e) fraude na execução do contrato; 
f) Falha na execução. 

 
16.3- A licitante terá assegurado o direito de contraditório e ampla defesa, com a concessão do prazo de 
05 (cinco) dias úteis para defesa previa e de igual prazo para interposição de recurso, nos termos do 
art.109 da Lei 8.666/93, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nos itens 16.1 e 16.2 deste 
edital. 
 
17- DO PROCEDIMENTO  
 
17.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os interessados 
poderão solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, 
sendo protocolado no Setor de Licitação nos dias úteis de 07:30 às 12:30 horas. 
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17.2- No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada a sessão pública para recebimento das 
propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder 
ao respectivo credenciamento, nos termos do subitem 5.1. 
 
17.3- Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do 
pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº. 01 – Proposta de Preços e nº. 02 Documentação e 
Habilitação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta de 
Menor Preço – UNITÁRIO e aqueles que tenham apresentando propostas em valores e superior em até 
10% (dez por cento), relativamente à de menor valor por item. 
 
17.4- Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas 
no subitem 17.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para 
que os seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
 
17.5- Será dado início a etapa de apresentação de lances pelos proponentes, que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
 
17.5.1- os lances serão realizados pelo menor preço unitário por item. 
 
17.6- O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do auto da proposta classificada de menor preço e as demais, em 
ordem decrescente de valor. 
 
17.7- Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades constantes do art. 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002. 
 
17.8- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentando pela licitante, para 
efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
17.9- Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado pelo município. 
 
17.9.1- Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja 
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar para que 
seja obtido o preço melhor. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e não havendo lances de 
menor valor, será realizado o sorteio. 
 
17.10- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
17.11- Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação da licitante que tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
17.12-Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) será(ao) declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
17.13- Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicados o fornecimento dos 
produtos. 
 
17.14- Nas situações previstas nos subitens 17.11 e 17.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com 
o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
17.15- Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica. 
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17.16- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
17.17-O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
 
17.18- Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará e homologará o objeto à licitante vencedora do certame. 
 
17.19- Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases 
preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes 
credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou 
na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 
17.20- Caso haja licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, existindo 
empate, o critério utilizado para o desempate será o estabelecido pelos artigos 44 e 45, da lei 
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
17.21- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas 
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, com exceção das microempresas e 
empresas de pequeno porte, que terão o prazo de 05(cinco) dias úteis para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativas, conforme art. 43 parágrafo 1º. da LCP 123/06. 
 
18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
18.1- As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objetos desta licitação, correrão por conta das 
dotações informadas pelas secretarias. 
 
18.2 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
18.3- A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas 
as disposições contidas nesta licitação. 
 
18.4- Uma vez iniciada a sessão, após o credenciamento não serão admitidas à licitação as participantes 
retardatárias. 
 
18.5- Da sessão de aberturas dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará tudo 
o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro pela equipe de apoio e pelos representantes 
credenciados. 
 
18.6- Só terão direito a usar as palavras, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 
reclamações ou recurso e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e a 
equipe de apoio. 
 
18.7- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas 
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimentos, com exceção das microempresas e 
das empresas de pequeno porte, que terão assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis para regularização 
da documentação, pagamento ou positivas com efeito de negativas, conforme art. 43, parágrafo 1º. da 
LCP 123/06. 
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18.8- Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de lance 
permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das 
propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias, após aquele prazo os 
envelopes serão inutilizados. 
 
18.9- Servidores Municipais assim considerados aqueles do artigo 84, ‘’caput’’ e parágrafo 1º, da Lei nº. 
8.666/93, estarão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da 
empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º., inciso III, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
18.10- Todos os documentos deverão ser apresentados, em folha tamanho A4. 
 
18.11- O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitações e 
contratos do Município sem custos, no horário das 07:30 às 12:30 horas de segunda a sexta feira, quando 
dias úteis. 
 
18.12- Fazem parte integrante deste Edital: 
 

- Anexo I: Modelo de Credenciamento; 
- Anexo II: Modelo da Proposta de Preços; 
- Anexo III: Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de pequeno porte; 
- Anexo IV: Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
- Anexo V:Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF); 
- Anexo VII: Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
- Anexo VII: Minuta da Ata de Registro de Preço; 
- Anexo VIII: Minuta de Contrato; 
- Anexo IX: Termo de Referência. 

 
18.13-A presente contratação reger-se-á pela Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei nº. 10.520/02 e 
Decretos Municipais nº. 455/06 e 021/2017 os quais, juntamente com normas de direito público, resolverão 
os casos omissos. 
 

Verdelândia-MG, 10 de maio de 2.022. 
 
 

 
 

Edilson Silva Dutra 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

  
 

PROCURAÇÃO 
 
Modalidade              : Pregão 
Número Processo : 000037/2.022 
Nº. do Edital        : 000003/2.022 
Registro de Preços : 000006/2.022 
Data da Abertura : 24/05/2.022 08:30:00 
 
 
A (nome da empresa) _______________, CNPJ nº.________________, com sede à 
__________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento 
de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município  de 
Verdelândia-MG, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de 
pregão nº. 000003/2.022, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, 
poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e 
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por 
bom firme e valioso, e, em especial. Local, data e assinatura. 
 
 
__________________, de ______________de ______ 
 
 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do Licitante 
 
 
 
 
 
Reconhecer firma (s). 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
Modalidade              : Pregão 
Número Processo : 000037/2.022 
Nº. do Edital        : 000003/2.022 
Registro de Preços : 000006/2.022 
Data da Abertura : 24/05/2.022 08:30:00 
 
 
1 - Local de entrega : Os produtos deverão ser entregues no município de Verdelândia/MG nos setores 
determinado pelas Secretarias, conforme informações constantes do Termo de Referência, anexo X do 
Edital; 
 
2 - Prazo de Contratação: 12(doze) meses 
 
3 – Prazo de validade da proposta: será de 60(sessenta) dias. 
 
4 - Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias úteis, após aceitação definitiva da Nota Fiscal, pelo Município, 
por meio de pagamento por processamento eletrônico.  
 
 
PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)  
 
PROC. LIC. PREGAO Nº. 000003/2.022– TIPO RESENCIAL 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO QUANT UNID P.UNITARIO P. TOTAL MARCA DO 
PRODUTO 

       

       

       

       

       

       

       

 TOTAL      

 

Declaramos que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 
do objeto da presente licitação. 
 

_______________, ____ de __________________de _______ 
 
 
 

Assinatura do Signatário  
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
 
_____________________________________ (Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº. 
_______________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. ._________________e 
do CPF nº. .______________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.6.2.1, do Edital, do 
Pregão Presencial nº. 000003/2.022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
(....) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º. da Lei Complementar nº. 123, de 04/12/2006; 
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 
14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 
 
___________________________________________ 

(Local e data) 
 
 
 
 

__________________________________________ 
(Representante legal) 

 
 
Observações: 
1) Assinalar com um “X” a condição da empresa; 
2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa; e 
3) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento. 
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IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 
 

Modalidade              : Pregão 
Número Processo : 000037/2.022 
Nº. do Edital        : 000003/2.022 
Registro de Preços : 000006/2.022 
Data da Abertura : 24/05/2.022 08:30:00 
 
 
 
______________________________________ (Razão Social da empresa), com sede na 
___________________________________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ nº. 
_________________________________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr (a) 
_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _________________ e 
do CPF nº. ______________________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº. da Lei 
nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a 
habilitação na licitação modalidade Pregão Presencial nº. 000003/2.022 do Município de Verdelândia/MG. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Local e data) 

 
 
 

_______________________________________________________ 
(Nome e assinatura do representante legal ou procurador da licitante) 

 
 
 
Observações: 
1) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa; e 
 
2) esta Declaração deverá ser entregue junto com o credenciamento. 
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V- MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

 
 
 
 
 
A ________ (nome da empresa) ______________________________, inscrita no CNPJ nº. 
____________, situada à __________ (endereço completo) ____________, 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. 26 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 menores de dezesseis anos.  
 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM ( ) NÃO ( ). 
 
 
 

___________________________________ 
(Local e data) 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(Representante legal) 

 
 
 
Observações: 
1) Assinalar com um “X”, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz; 
2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa; e 
3) esta Declaração faz parte do envelope de habilitação. 
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VI-MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ _________________________, por intermédio do 
seu representante legal ____________________________, declara sob as penas da lei, que, até a 
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea 
para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar 
com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 

___________________________________________ 
(Local e data) 

 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(Representante legal) 

 
 
 
 
Observação: 

a)  Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante e estar assinada 
pelo representante legal da empresa. 

b) Esta declaração faz parte do envelope de habilitação. 
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ANEXO VII – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE ATA ADE REGISTRO DE PREÇOS  

 
 
Modalidade              : Pregão 
Número Processo : 000037/2.022 
Nº. do Edital        : 000003/2.022 
Registro de Preços : 000006/2.022 
Data da Abertura : 24/05/2.022 08:30:00 
 
 
Pelo presente instrumento, o Município de Verdelândia/MG, através de representante legal, considerando 
o julgamento da licitação na modalidade de pregão para registro de preços n°. 000003/2.022, publicado 
no jornal “Minas Gerais” e “Estado de Minas” no dia ..../...../2.022, bem como a classificação das 
propostas e sua respectiva homologação, resolve registrar os preços da empresa abaixo qualificada, nas 
quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as 
condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, 
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n°.8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Lei n°. 
10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto N° 3.931 de 19 de setembro de 2001, Decreto Municipal Nº. 
001/2006 e em conformidade com as disposições a seguir.  
 
Objeto  : Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender demanda existente nas 
Secretarias do município de Verdelândia-MG. 
  
Período : 12 (doze) meses. 
 
1.1 – Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: 
 
Dados do Fornecedor Vencedor: 
 

Nome do Fornecedor:  

Endereço:  

Cidade/UF:  

CEP:  

CNPJ:  

Representante:  

Carteira de Identidade:  

CPF:  

 
Itens do Fornecedor: 
 
Parágrafo Único – Este instrumento não obriga o Município de Verdelândia/MG a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição dos produtos, obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no  Diário Oficial do 
Estado, podendo ser prorrogada na forma da Lei. 
 
Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da 
Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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O gerenciamento deste instrumento caberá ao setor de Manutenção e Setor de Compras - no seu aspecto 
operacional e à Assessoria Jurídica, nas questões legais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e empresas fornecedoras 
encontram-se elencados no Quadro Comparativo de Preços, em ordem de classificação no processo 
licitatório de Pregão Presencial nº. 000003/2.022 - SRP. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO. 
Os produtos deverão ser entregues exclusivamente no Município de Verdelândia/MG. 
Parágrafo Primeiro - Os produtos contratados deverão ser entregues nos locais determinados pela 
Secretaria Municipal de Saúde nos dias e horários estipulados na Ordem de Fornecimento/empenho. 
Parágrafo Segundo - O prazo de entrega será de 10 (dez) dias, contados a partir da expedição da Ordem 
de Fornecimento/empenho expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar contratações de fornecimento, 
observadas as condições fixadas neste instrumento e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
Parágrafo Primeiro - As aquisições dos produtos registradas neste instrumento serão efetuadas através 
Nota de Empenho, emitida pela Execução Orçamentária, com Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Setor de Compras, contendo o número da ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço 
e a data de entrega. 
Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e 
devolvê-la ao Setor de Almoxarifado no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento. 
Parágrafo Terceiro – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar se recusar a assinar a Nota 
de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas no Edital: 
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos no edital e no termo de referência, que faz 
parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem 
em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de 
faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado. 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da Ata; 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras, no tocante ao fornecimento do produto, 
assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do Fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, só 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos produtos 
objeto desta Ata não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas; 
VII - comunicar imediatamente ao Setor de Compras qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Secretaria de 
Saúde; 
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de Fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas 
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preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XI - substituir a qualquer tempo e sem nenhum ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela 
mesma, no prazo de 03 (três) dias, caso constatadas divergências nas especificações. 
XII - emitir relatório mensal dos materiais entregues no período, constando a data, Nota Fiscal, 
Órgão/Local de entrega, responsável pelo recebimento e outras informações necessárias ao controle dos 
produtos entregues. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I. todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização 
ou acompanhamento pela Secretaria Municipal de Administração; 
II. todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo ao órgão/entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III. toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao Município  por autoridade competente, 
em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde 
que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao órgão/entidade, que ficará, de pleno 
direito, autorizado a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 
Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza o Município, a descontar o valor correspondente aos 
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Compras não eximirá 
CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta Ata. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
O Município de Verdelândia obriga-se a: 
I. indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos. 
II. permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
III. notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no fornecimento dos produtos; 
IV. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de mercado, de forma a 
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados do mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO. 
O Município de Verdelândia efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente 
mantida pela CONTRATADA preferencialmente em, até 30 (trinta) dias contados a partir da data da 
apresentação da nota Fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Autorização de 
Fornecimento, com o respectivo comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento. 
Parágrafo Primeiro-Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
Parágrafo Segundo - Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura distinta. 
Parágrafo Terceiro - Por ocasião do pagamento será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do 
Fornecedor junto ao INSS e FGTS, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa. 
Parágrafo Quarto - Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por 
escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Setor de Compras, sendo lhe 
facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis. 
Parágrafo Quinto - Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações 
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 
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Parágrafo primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará aos preços praticados 
no mercado mantendo - se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquela vigente no mercado à época do registro. 
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, Setor de 
Compras, solicitará ao fornecedor mediante correspondência, redução do preço registrado de forma a 
adequá-lo a definição do parágrafo Único. 
Parágrafo Terceiro - Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará 
as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores 
classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado 
para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das 
empresas com preço registrado. 
Parágrafo Quarto - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 
iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras deste Município 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 
c) quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro 
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado; 
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado, por 
correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da presente 
Ata. 
Parágrafo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação. 
Parágrafo Terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não 
ser aceita pela Administração, facultando-se a esta, neste caso, a aplicação das penalidades previstas no 
Edital. 
Parágrafo Quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do 
fornecedor, relativas ao fornecimento do item. 
Parágrafo Quinto-Caso o Setor de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o 
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
Correrão por conta exclusiva do fornecedor: 
I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital, 
Anexo I. 
II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes 
de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução da entrega dos 
materiais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
fornecedor ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais 
aplicáveis: 
I) advertência; 
II) multa  
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por período não superior a 
02 (dois) anos; 
IV) declaração de inidoneidade. 
Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de 
cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao Município.  
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Parágrafo Segundo - A CONTRATADA sujeitar-se-á multa moratória simples, de 0,5% (cinco décimos 
por cento), sobre o total do fornecimento não executado, por dia corrido de atraso, até o 20° (vigésimo) 
dia, considerando o prazo estabelecido para entrega dos produtos. 
Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega do produto por mais de 20 (vinte) dias poderá o 
Município, a partir do 5º (quinto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a Ata, ficando a contratada 
impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do 
objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; 
Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente CONTRATADA ou 
ainda judicialmente. 
Parágrafo Sexto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos 
resultem prejuízos ao Município; 
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II desta Cláusula. 
Parágrafo Oitavo - A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá 
a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
nesta Ata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma legalmente 
prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das dotações 
orçamentárias indicadas pelas secretarias que utilizarem o processo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura  
de termo aditivo presente ata de Registro de Preços. 
II.integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº. 000003/2.022 e seus anexos e as propostas da 
empresas classificadas para cada grupo, por item. 
III.é vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro para qualquer operação Financeira, 
sem prévia e expressa autorização do Município . 
 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO 
As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Janaúba-MG como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas da presente Ata, inclusive os casos omissos, que não puderem ser  
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam apresente ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um 
só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 
de 21/06/93.  
 

Verdelândia-MG,.... de .............................. de 2.022. 
Jarbas Soares Rocha 

Prefeito Municipal 
Contratante 

Contratada 

 
Testemunhas: 
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ANEXO VIII – MINUTA CONTRATO PROCESSO Nº. 000037-2.022-P.P. 000003-2.022 

 
 

Contrato celebrado entre o Município de Verdelândia/Minas 
Gerais, doravante denominado de contratante, e a empresa 
_________________________________________, doravante 
denominada apenas contratada, para Fornecimento de Gêneros 
Alimentícios, com utilização de requisições. 

 
O Município de Verdelândia, Estado de Minas Gerais, estabelecido na Avenida Renato 

Azeredo, nº. 2.001, Centro, Verdelândia-MG, CEP:39.458-000, CNPJ/MF nº CNPJ: 01.612.505/0001-70, 
neste ato representado pelo Sr. Jarbas Soares Rocha, Prefeito Municipal, doravante denominado 
contratante, e, do outro, a empresa_________________________________________, com sede na 
_________________________________ Bairro ___________________, na cidade de 
___________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _________________________, doravante 
denominada contratada, neste ato representada pelo sócio administrador, senhor 
______________________________________, CNPF/MF nº. __________________________, portador 
da Carteira de Identidade nº. _____________________, celebram entre si o presente Contrato de 
fornecimento de Gêneros Alimentícios conforme especificações contidas no Anexo I do Edital do Pregão 
nº. 000003/2.022, constante do Processo, em conformidade com a Lei n° 10.520/02, Decretos Municipais 
nºs. 001/2.006 de 19/01/2.006 e nº. 003/2009 de 20/02/2009 e com a Lei n.º 8.666/93, e demais 
legislações vigentes e as cláusulas a seguir enumeradas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto 
Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de gêneros alimentícios, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência do Edital de Pregão n°. 000003/2.022 e Anexo I do 
presente Edital e quadro demonstrativo abaixo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Valor do Contrato e Forma de Pagamento 
Dá-se ao presente Contrato o valor de R$._________________(____________________________). Os 
pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação de Fatura ou Nota Fiscal 
devidamente Atestadas e Visadas pela Fiscalização do Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Vigência  
O presente Contrato terá a vigência a partir da data de sua assinatura até ___/___/_____, podendo ser 
prorrogado, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, nas mesmas condições estabelecidas neste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Obrigações da Contratada 
A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços objeto deste contrato, conforme especificações contidas 
no Anexo I do Pregão nº. 000003/2.022 e Proposta Comercial apresentada e aprovada, comprometendo-
se também a: 
a) Assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da prestação dos serviços, 
necessários à boa e perfeita execução do objeto deste contrato; 
b) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram 
exigidas na licitação; 
c) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 
d) Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia anuência do contratante; 
e) Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS); com 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão de Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União.  
f) A atender com presteza e pontualidade às solicitações da contratante; 
g) Assumir total responsabilidade pelo pagamento de salários de seus funcionários, bem como todos os 
encargos de natureza trabalhista e previdenciária; 
h) Assumir inteira responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus 
empregados, quando em serviço, ficando ainda responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados a 
terceiros e à contratante; 
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i) Responder por todas as despesas decorrentes de impostos, seguros contra acidentes, contribuições 
previdenciárias, encargos trabalhistas e tributos de qualquer natureza que já incidam ou que venham a 
incidir sobre o Contrato; 
j) Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na licitação; 
k) Embutir nos preços todos os encargos, taxas e impostos. 
Parágrafo único - A inadimplência da contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à contratante a responsabilidade de seu pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Obrigações da Contratante 
A contratante obriga-se: 
a) Efetuar os pagamentos devidos à contratada, nas condições estabelecidas no presente Contrato; 
b) Exercer a fiscalização do Contrato, assegurando a fiel observância de suas cláusulas;  
c) Notificar, por escrito, a contratada, eventuais incorreções na execução dos serviços, fixando prazo para 
a sua correção. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da Fiscalização 
A contratante acompanhará a execução do presente contrato orientando, fiscalizando e intervindo, no 
seu exclusivo interesse, a fim de garantir o exato cumprimento das cláusulas estabelecidas neste 
Contrato. 
Durante o período de vigência do Contrato, a prestação dos serviços contratados será acompanhada e 
fiscalizada pela Secretaria Municipal de Governo, através de funcionário legalmente credenciado pelo 
município, ficando-lhe reservado o direito e autoridade para adotar todas as condições e métodos para 
inspecionar, verificar e controlar o cumprimento do objeto do presente Contrato. 
Parágrafo Primeiro – A existência e atuação da fiscalização da contratante não exclui ou exime a 
responsabilidade da contratada, no que concerne ao objeto do presente contrato, nem a exime de 
manter fiscalização própria. 
Parágrafo Segundo – A contratada compromete-se a cumprir todas as orientações, fornecendo, à 
fiscalização, todos os dados, elementos, esclarecimentos e informações solicitadas, atendendo as 
reclamações formuladas e tudo mais que for julgado necessário para o fiel desempenho das atividades 
especificadas neste Contrato, no Edital e seus Anexos e na proposta comercial apresentada. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Das Penalidades 
A CONTRATADA ficará sujeita às sanções legais previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber: 
advertência, multa, rescisão de Contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e 
contratar, sendo advertida por escrito sempre que infringir as obrigações contratuais. Em se tratando da 
primeira falta de mesma natureza será concedido prazo para sanar as irregularidades. 
Parágrafo Primeiro - As multas previstas são as seguintes, sendo independentes, aplicadas 
cumulativamente e descontadas de imediato, do pagamento, ou se não houver crédito, a serem recolhidas 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicadas oficialmente, nos seguintes 
percentuais: 
a) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia que ultrapasse o prazo de início do 
fornecimento; 
b) de 0,10% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso ao prazo estipulado pela 
advertência, caso não tenha sido sanada a falta cometida; 
c) de 0,20% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso em casos de reincidência; 
d) de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado; 
e) de 10% (dez por cento) do valor que lhe seria adjudicado, pelo pedido injustificado de cancelamento de 
sua proposta. 
Parágrafo Segundo - As multas previstas no item anterior não possuem caráter compensatório, e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime o adjudicatário de glosa ou responsabilidade pelos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que por ato seu ou de seus prepostos venham acarretar à 
contratante. 
Parágrafo Terceiro - A contratada não incorrerá em multa na ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, ou de responsabilidade da contratante. 
Parágrafo Quarto - A suspensão do direito de licitar e contratar com a contratante, ou qualquer Órgão da 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios será declarada, em função da natureza e gravidade da falta 
cometida, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 
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Parágrafo Quinto - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Serviço Público será em 
função da natureza e gravidade da falta cometida, de faltas e penalidades anteriores aplicadas, ou em 
caso de reincidência. 
Parágrafo Sexto - Nenhum pagamento será feito à contratada antes da cobrança das multas aplicadas, 
ou relevada qualquer multa a ele imposta pela contratante. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Reajustamento 
O presente Contrato não sofrerá acréscimo, podendo ser revisto os valores registrados visando o 
equilíbrio econômico do contrato, nos termos previsto na legislação. 
 
CLÁUSULA NONA – Rescisão 
Ocorrendo as situações previstas nos art. 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93, o presente Contrato poderá ser 
rescindido de pleno direito, em qualquer das formas prescritas no art. 79 da referida lei, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei e regulamentação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Omissão e/ou Tolerância 
Qualquer omissão ou tolerância das partes quanto ao estrito cumprimento das condições contratuais, ou 
de exercer prerrogativas, delas decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito 
das partes de exercê-las a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Foro 
O Foro competente para dirimir as questões decorrentes deste contrato, que não possam ser resolvidas 
administrativamente, por imposição legal é o Foro da Comarca de Janaúba-MG. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Publicação 
Incumbirá ao Município providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Quadro de Aviso da 
Prefeitura, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Verdelândia-MG, ____de ____________de 2.022. 
 

 
 

Jarbas Soares Rocha 

Prefeito de Verdelândia-MG 

Contratante 

 

Contratada 

Testemunhas: 
 
 
__________________________________________________ 
CNPF/MF: 
 
__________________________________________________ 
CNPF/MF: 
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ANEXO IX -TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

 PROJETO BÁSICO  
1. INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta o Projeto Básico elaborado pela nutricionista responsável pela 
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Verdelândia/MG, para a aquisição de 
Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis para atender a Alimentação Escolar das escolas da 
rede municipal de ensino, através do Processo de Licitação, pelo Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) para atender CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), Ensino Fundamental e 
EJA (Educação de Jovens e Adultos), é demais secretarias do município de Verdelandia/MG. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A presente aquisição visa atender as necessidades de fornecimento de gêneros alimentícios para 
a composição da merenda escolar das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do município 
de Verdelândia - MG conforme a Lei 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos.  

2.2 Contratos referentes à aquisição de Gêneros Alimentícios não têm natureza continuada, sendo 
necessária realização desse procedimento licitatório anualmente.  

2.3 A aquisição de alimentos para merenda escolar justifica-se para suprir  necessidade da 
manutenção de merenda escolar ofertada nas escolas, creches e EJA da Rede Municipal de Ensino, 
tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2022, com recursos provenientes do 
FNDE/PNAE, visando complementar a merenda escolar com mais qualidade nutricional e também 
saúde dos mesmos. 

3. OBJETO 

3.1 O objeto do presente Projeto Básico, é a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não 
perecíveis para atender a Alimentação Escolar destinada aos alunos da rede municipal de ensino de 
Verdelândia – MG, incluindo CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

4. PRAZO 

4.1 Para o fornecimento dos produtos objeto desta licitação, a(s) Licitante(s) Vencedora(s), após a 
emissão da Ordem de Fornecimento pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Verdelândia, 
MG, se disporá o fornecimento dos mesmos, em no máximo 3 dias úteis, atendendo à solicitação do 
Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Verdelândia, MG. 

 

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO PARA CARNES-AMOSTRA/LAUDOS 
a. A(s) licitante(s) Vencedora(s) terá que atender obrigatoriamente as seguintes condições: 

i. Transportar os produtos cárneos em veículo refrigerado. 

ii. Entregar os produtos em boas condições sensoriais (cor, odor, textura, aspecto, sabor e 
viscosidade) e contendo o carimbo do SIF ou SIE (Serviço de Inspeção Federal ou Serviço 
de Inspeção Estadual). 

iii. Entregar os produtos cárneos na temperatura de 6ºC a 12ºC (Positivo) se resfriada e de -
12ºC a -18ºC (Negativo) se congelada.  

iv. Entregar as carnes em embalagem plástica atóxica, disposta em caixa de papelão 
lacradas, em perfeitas condições estruturais e separadas em tipos, por seus respectivos 
nomes. 
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v. Efetuar a entrega em veículos devidamente limpos, com todos os entregadores 
devidamente uniformizados (uniforme branco, limpo, calçado fechado e gorro). 

vi. Entregar produtos com prazo de utilização (validade) superior a 50% (cinquenta por 
cento). 

vii. Arcar com toda mão de obra com carga, descarga e transporte dos produtos, objeto deste 
Termo, devendo os mesmos estar inclusos nos preços ofertados. 

viii. Entregar os produtos em horário comercial e dias úteis, conforme descrito no item 4.3. 

ix. Será solicitada amostra dos produtos com a finalidade de avaliação, podendo a mesma 
ser apresentada em quantidades menores, aproximadamente o equivalente a uma 
unidade de fornecimento (quilograma, peça), devidamente rotulada e identificada, inclusive 
com o prazo de validade. 

x. A amostra a ser apresentada quando da ocorrência da primeira entrega será testada e 
submetida à análise sensorial, a critério do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação de Verdelândia-MG, com posterior emissão de parecer técnico, em 
caso de reprovação. 

xi. O plástico que reveste os alimentos deverá ser impermeável, atóxico, transparente, 
fechado. 

xii. Quando da entrega, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) deverá apresentar: 

xiii. Laudo de análises microbiológicas do lote do produto. 
xiv. Certificado de implantação das Boas Práticas de Fabricação 

xv. Registro junto a ANVISA (Alvará Sanitário) 

 

6. CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

a. As entregas estão previstas para serem realizadas semalmente e quinzenalmente, 
conforme Ordem de Fornecimento disponibilizado pelo Setor de Compras da Prefeitura 
Municipal de Verdelândia, MG. 

b. As quantidades poderão ser alteradas para maior ou para menor caso ocorram 
eventualidades. As datas de entregas também poderão ser alteradas caso ocorra 
eventualidades. 

c. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal 
de Educação situada a Rua Vinte e Um de Abril, nº 691. Horário de 07:30 às 14:00 horas 
em dias úteis. 

 

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

a. Visando a execução do objeto desta Licitação, a LICITANTE(s) VENCEDORA(s) se 
obriga a: 

i. Transportar, por sua conta e risco, os produtos Objeto desta Licitação, ficando sob sua 
responsabilidade quaisquer acidentes ou imprevistos no trajeto de transporte até o local de 
destino. 

ii. O veículo de transporte deve ser mantido em perfeito estado de conservação e higiene, 
segundo portaria nº 15, de 7 de novembro de 1991, Centro de Vigilância Sanitária. 

iii. Emitir documento fiscal hábil para cada fornecimento, que conterá assinatura do 
funcionário que receber, atestando que o fornecimento foi efetuado conforme requisitado. 

iv. Fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, 
e quaisquer despesas referentes aos serviços executados, inclusive testes e ensaios, 
licenças em repartições públicas, registros e autenticações do contrato e dos documentos 
a ele relativos, se necessário; 
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v. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de Habilitação e Qualificação 
exigidas na Licitação. 

 

b. Visando a execução do objeto desta Licitação, a Secretaria Municipal de Educação de 
Verdelândia, MG se obriga a: 

i. Fiscalizar através de servidores devidamente designados para este fim e indicados pelo 
Setor de Alimentação Escolar  a entrega dos gêneros objeto deste contrato. 

ii. Esclarecer a(s) Licitante(s) Vencedora(s), no que se fizer necessário, ao cumprimento das 
obrigações assumidas. 

 

8. FISCALIZAÇÃO 

a. A fiscalização quanto ao cumprimento de todo da execução do objeto deste Projeto serão 
exercidos por servidores devidamente designados pela Secretaria Municipal de Educação, 
aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem e de tudo dar ciência à 
Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

b. A fiscalização de que trata o item acima não exclui nem reduz a responsabilidade da(s) 
Licitante(s) Vencedora(s), inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação ou de seus agentes e prepostos, 
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

9. REAJUSTE OU REPACTUAÇÃO 

9.1  O preço contratado será fixo e irreajustável face ao que dispõe a legislação vigente.  

 

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a. Todo e qualquer gênero e/ou produto/serviço ofertado deverá estar obrigatoriamente 
dentro das especificações solicitadas neste projeto. 

b. A participação do fornecedor no item implicará rigorosamente no aceite das condições 
deste Termo de Referência, não sendo possível de maneira alguma o aceite de outro 
gênero e/ou produto/serviço que não seja o da descrição solicitada no Edital e seus 
anexos. 

c. Será punido rigorosamente dentro da Lei de Licitações aquele que violar as regras e 
condições editalícias, bem como, ofertar gêneros fora das condições solicitadas. 

 

11. DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES  
 

 

 

SEQ ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT UN 

1  5626  ACHOCOLATADO EM PO 1 KG. INSTANTANEO INGREDIENTES 
ACUCA CACAU EM PO LICENTINADO MALTODEXTRINA SAL 
CONTEM AROMA NATURAL DE BAUNILHA E VITAMINAS NAO 
CONTEM GLUTEM EMBALAGEM EM PACOTES PLASTICOS DE 1 
KG.  

2000  PCT  

2  5628  ACHOCOLATADO EM PO 400 G. INSTANTANEO INGREDIENTES 
ACUCAR CACAU EM PO LICENTINADO MALTODEXTRINA SAL 
CONTEM AROMA NATURAL DE BAUNILHA E VITAMINAS NAO 
CONTEM GLUTEM EMBALADO EM PACOTES DE 400 GRAMAS.  

4000  PCT  
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3  5630  ACUCAR CRISTAL BRANCO 05 KG. SEM PRESENCA DE 
CORPOS ESTRANHOS ACONDICIONADOS EM SACOS DE 
POLIETILENO TRANSPARENTE DE 05 KG.  

5000  PCT  

4  5631  ACUCAR REFINADO BRANCO . SEM PRESENCA DE CORPOS 
ESTRANHOS ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO 
TRANSPARENTE DE 01 KG  

500  PCT  

5  5633  ADOCANTE DIETETICO . COMPOSTO DE ASPARTAME LIQUIDO 
COM VALIDADE DE 2 ANOS E 4 MESES A CONTADA DA DATA 
DE ENTREGA ACONDICIONADO EM CAIXA CADA UNIDADE 
CONTENDO 100 ML.  

200  UNIDAD  

6  11875  ADOCANTE EM PO POTE 500G PROPRIO PARA FORNO E 
FOGAO, DIET, SUBSTITUTO DO ACUCAR. NA MESMA 
PROPORCAO, PODENDO SER USADO POR DIABETICOS, 
EMBALAGEM:  

100  UNIDAD  

7  5634  AGUA MINERAL SEM GAS DE 1,5 LITRO . ENVASADA EM 
EMBALAGEM LISA TRANSPARENTE LACRADO DENTRO DOS 
PADROES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PRODUCAO MINERAL.  

3000  UNIDAD  

8  5636  AGUA MINERAL GALAO 20 LT. ENVASADA EM EMBALAGEM 
LISA TRANSPARENTE LACRADO DENTRO DOS PADROES 
ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PRODUCAO MINERAL  

2000  UNIDAD  

9  5639  ARROZ AGULHINHA 05 KG. TIPO 1 LONGO FINO O PRODUTO 
NAO DEVE APRESENTAR MOFO SUBSTANCIAS NOCIVAS 
PREPARACAO FINAL DIETETICA INADEQUADA A EMBALAGEM 
DEVE ESTAR INTACTA ACONDICIONADA EM PACOTES DE 05 
KG EM POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO.  

5000  PCT  

10  5641  ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 05 KG. TIPO 1 LONGO FINO O 
PRODUTO NAO DEVE APRESENTAR MOFO SUBSTANCIAS 
NOCIVAS PREPARACAO FINAL DIETETICA INADEQUADA A 
EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA ACONDICIONADA EM 
PACOTES DE 05 KG EM POLIETILENO TRANSPARENTE 
ATOXICO.  

5000  PCT  

11  5643  AMENDOIM TIPO 1 500 G. ISENTO DE SUBSTANCIAS NOCIVAS 
PARASITAS EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE 
TRANSPARENTE COM 500 GRAMAS PRAZO DE VALIDADE DE 
NO MINIMO 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.  

1000  PCT  

12  5646  AZEITE DE OLIVA 250 ML. EXTRA VIRGEM EMBALAGENS DE 
250 ML CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO PRAZO DE 
VALIDADE E DATA DE FABRICACAO.  

100  UNIDAD  

13  5647  AVEIA EM FLOCOS FINOS 500 GRAMAS. INTEGRAL, NAO 
TRANSGENICA EMBALAGEM CONTENDO 500 G ISENTA DE 
MOFO LIVRE DE PARASITAS E SUBSTANCIAS NOCIVAS SEM 
MISTURAS CONTENDO INFORMACAO NUTRICIONAL, DATA DE 
FABRICAÇAO E VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA 
DATA DE ENTREGA.  

5000  UNIDAD  

14  5648  AZEITONA VERDE 500 GRAMAS . C CAROCO EMBALAGNES DE 
500G ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO 
DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.  

500  UNIDAD  

15  11914  AZEITONA VERDE PESO DRENADO 2KG.  500  LT  

16  5652  AMIDO DE MILHO 01 KG. PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DE 
MILHO. DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS 
PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIA TERROSA E DE 
PARASITOS. NAO PODERA APRESENTAR UMIDADE, 
FERMENTACAO OU RANCO. DEVE PRODUZIR LIGEIRA 
CREPITACAO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. NAO 
DEVERA APRESENTAR REIDUOS OU IMPUREZAS BOLOR OU 

2000  PCT  
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CHEIRO NAO CARACTERISTICO. EMBALAGENS CONTENDO 
1KG.  

17  5655  BISCOITO DOCE TIPO MARIA CX COM 02 KG. FARINHA DE 
TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR 
GORDURA VEGETAL CREME DE MILHO OU FECULA DE 
MANDIOCA ACUCAR INVERTIDO CARBONATO DE CALCIO  

3000  CX  

18  11876  BISCOITO DE SAL AMANTEIGADO 1KG.  3000  PCT  

19  5658  BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA CX 1,5 KG. FARINHA DE 
TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR 
GORDURA VEGETAL CREME DE MILHO OU FECULA DE 
MANDIOCA ACUCAR INVERTIDO CARBONATO DE CALCIO SAL 
E ESTABILIZANTES  

3000  CX  

20  5659  BISCOITO DE SAL CREAM CRACKER . FARINHA D TRIGO 
ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO GORDURA 
VEGETAL EXTRATO DE MALTE CARBONATO DE CALCIO SAL 
CREME DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA.  

3000  CX  

21  11878  BISCOITO: DOCE TIPO MAIZENA CX 1,5KG. produzido a partir de 
matérias-primas sãs e limpo, sem corante e isenta de matéria 
terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Tendo como 
composição básica: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, sal refinado, estabilizante de lecitina de soja e fermento 
químico, xarope de glicose de milho. Embalagem: caixas de papel 
atóxico, lacrado, com peso líquido aproximado de 1,5 kg, tendo dupla 
embalagem (embalagem interna em plástico). Na embalagem deverá 
constar o nome e o endereço do fabricante, nome, classificação e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, peso 
líquido, número de registro em órgão competente. Validade: mínima 
de oito meses a partir da data de fabricação. Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas.  

3000  CX  

22  11879  BISCOITO SALGADO TIPO INTEGRAL 400G. composição mínima: 
farinha de trigo fortificada, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal 
refinado, bicarbonato de sódio, amido de milho. Empacotado em 
plástico atóxico, termosselado, isento de bolores, substâncias 
nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. 
Embalados em pacotes de 400g. Embalagem primária declarando a 
marca, peso líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de 
validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega) e lote, 
número de registro no órgão competente.  

3000  PCT  

23  11880  BISCOITO TIPO SALPET CAIXA 1,5 KG OU SIMILAR: BISCOITO 
TIPO SALPET OU SIMILAR .  

3000  CX  

24  5662  BALAS SORTIDAS MASTIGAVEL 01 KG. DE CONSISTENCIA 
MACIA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO 
ORGAO COMPETENTE DEVERA APRESENTAR ODOR E SABOR 
AGRADAVEIS NAO DEVERA APRESENTAR PRESENCAS DE 
IMPUREZAS E COLORACAO NAO CARACTERISTICA  

2000  PCT  

25  5663  BALAS DE CARAMELO . DE CONSISTENCIA MACIA O PRODUTO 
DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE 
DEVERA APRESENTAR ODOR E SABOR AGRADAVEIS NAO 
DEVERA APRESENTAR PRESENCAS DE IMPUREZAS E 
COLORACAO NAO CARACTERISTICA EMBALAGENS 
CONTENDO 100 UNIDADES.  

2000  PCT  

26  5664  BALAS DE CHOCOLATE 01 KG. DE CONSISTENCIA MACIA O 
PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO ORGAO 
COMPETENTE DEVERA APRESENTAR ODOR E SABOR 
AGRADAVEIS NAO DEVERA APRESENTAR PRESENCAS DE 
IMPUREZAS E COLORACAO NAO CARACTERISTICA 

2000  PCT  
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EMBALAGENS CONTENDO 01 KG  

27  5665  BALAS DE GOMA EMBALAGENS 01 KG. TIPO JUJUBA 
COLORIDAS E AROMATIZADAS ARTIFICIALMENTE COM 
EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 01 KG  

2000  PCT  

28  5666  BATATA PALHA 01 KG. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO 
PROCESSAMENTO DA BATATA DESCASCADA RALADO TIPO 
PALHA INTEGRA E FRITA EM OLEO VEGETAL ISENTO DE 
ACIDOS GRAXOS E TRANS EMBALAGENS COM 01 KG  

500  PCT  

29  5667  BATATA PALHA 400 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO 
PROCESSAMENTO DA BATATA DESCASCADA RALADO TIPO 
PALHA INTEGRA E FRIDA EM OLEO VEGETAL ISENTO DE 
ACIDOS GRAXOS E TRANS. EMBALAGEM COM 400 GRAMAS  

500  PCT  

30  10052  CAFE TRADICIONAL 250G TORRADO E MOIDO. APARENCIA PO 
HOMGENEO FINO COR VARIANDO DO CASTANHO ESCURO 
SABOR E CHERO PROPRIO VALIDADE MINIMA DE 6 MESES 
EMBALAGEM PRIMARIA PROPRIA FECHADA A VACUO 
CONSTANDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO INCLUSIVE 
CLASSIFICACAO E A MARCA NOME E ENDERECO DO 
FABRICANTE DATA DE FABRICACAO QUE NAO PODERA SER 
ANTERIOR A 10 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO 
PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO NUMERO DE REGISTRO 
NO ORGAO COMPETENTE COM SELO DE PUREZA ABIC .  

5000  PCT  

31  11881  CANELA EM PÓ 30G. acondicionada em embalagem de politileno 
atóxico transparente, aproximadamente 30g, com identificação na 
embalagem (rotulo) dos ingredientes , peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 meses da data de entrega.  

100  PCT  

32  11882  BOMBOM PACOTE DE 750 G SABORES (BEIJINHO E 
BRIGADEIRO).  

500  PCT  

33  5675  CANJICA DE MILHO BRANCO PCT 500G. GRUPO ESPECIAL SUB 
GRUPO DESPELICULADO TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS 
DO PRODUTO.  

5000  PCT  

34  4230  COCO RALADO 50 G, SECO, RALADO, SEM AÇÚCAR, 
ACONDICIONADO EM PACOTES DE PLÁSTICO. DE 50 G, 
EMBALAGEM ÍNTEGRA, TERMOSELADAS, SEM ABERTURA OU 
ESTUFADOS, COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA 
DATA DE ENTREGA.  

2000  PCT  

35  11883  COCO RALADO 01 KG ÚMIDO E ADOÇADO, EM FLOCOS FINOS. 
Embalagem com etiqueta colorida que diferencia o tipo de produto, 
acondicionado em embalagem aluminizada ou de polietileno atóxico 
transparente, contendo identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega.  

1000  PCT  

36  5678  CALDO DE GALINHA . PRODUTO ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM CONTENDO 25 G DO PRODUTO  

200  CX  

37  5685  CHOCOLATE GRANULADO . EMBALAGEM CONTENDO 500 
GRAMAS DO PRODUTO  

200  PCT  

38  5692  CORANTE. COLORIFICO, 0% DE GORDURA TRANS, COMPOSTO 
DE URUCUM, FUBA E OLEO VEGETAL. FORNECIDOS EM 
SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE 500 GRAMAS. DEVE 
CONTER ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
INGREDIENTE, NOME DO FORNECEDOR E PRAZOS DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE.  

1000  PCT  

39  5694  COMINHO EM PO . CONDIMENTO MOIDO SEM MISTURAS SEM 
GLUTEM EMBALAGEM SELADA CONTENDO 8 GRAMAS.  

50  PCT  
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40  5697  CREME DE LEITE . LEITE EM PO DESNATADO E 
ESTABILIZANTES GOMA XANTANA GOMA JATAI GOMA GUAR 
CARRAGENA FOSFATO DISSODICO E CITRATO DE SODIO 
HOMOGEINEIZADO NAO CONTEM GLUTEM  

2000  UNIDAD  

41  5699  DOCE DE AMENDOIM . INGREDIENTES AMENDOIM TORRADO 
ACUCAR E XAROPE DE GLICOSE EMBALAGENS COM 50 
UNIDADES  

2000  PCT  

42  6058  DOCE DE BANANA . DESTINADO A CONSUMO IN NATURA  4000  PCT  

43  5704  DOCE DE LEITE EM TABLETES . INGREDIENTES LEITE EM PO 
INTEGRAL ACUCAR XAROPE DE GLICOSE FARINHA DE TRIGO 
FARINHA DE SOJA AROMA ARTIFICIAL DE LEITE EMBALAGENS 
COM 50 UNIDADES  

2000  PCT  

44  5707  DOCE PE DE MOLEQUE . INDUSTRIALIZADO A BASE DE 
AMENDOIM TIPO PE DE MOLEQUE ACONDICIONADO EM 
EMBALAGENS INDIVIDUAIS CONTENDO 01 KG  

2000  PCT  

45  13185  DOCE DE PAÇOCA DE AMENDOIM em tabletes embalagem 01 kg.  2000  PCT  

46  5710  ERVA DOCE . ERVA PARA PREPARO DE CHA PROVENIENTE 
DO FRUTO DA PIMPLINELLA ANISUM MADURO INTEIRO LIMPO 
E DESSECADO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS 
CONTENDO 40 G DO PRODUTO  

500  PCT  

47  5711  EXTRATO DE TOMATE DE 350 G. SIMPLES CONCENTRADO 
INGREDIENTES POLPA DE TOMATE SAL ACUCAR NAO 
CONTEM GLUTEM EMBALAGEM 350 G  

1000  UNIDAD  

48  5714  FARINHA DE MANDIOCA TORRADA . EMBALADA EM SACOS DE 
POLIETILENO TRANSPARENTE PACOTE DE 01 KG  

5000  PCT  

49  5715  FARINHA DE MILHO AMARELA . EM FLOCOS EMBALADAS EM 
SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE PACOTE DE 01 KG  

5000  PCT  

50  5716  FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO . INGREDIENTES 
FARINHA ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO 
VITAMINA B9 FERMENTO E SAL CONTEM GLUTEN PACOTE DE 
01 KG  

2000  PCT  

51  5717  FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO . INGREDIENTES FARINHA 
ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9 E 
SAL CONTEM GLUTEN PACOTE DE 01 KG  

2000  PCT  

52  5718  FARINHA DE ROSCA  200  PCT  

53  5721  FEIJAO CARIOCA PACOTE 01 KG. SAFRA NOVA TIPO 1 
EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE 
CONTENDO 01 KG DO PRODUTO  

5000  PCT  

54  5722  FEIJAO TIPO PRETO . SAFRA NOVA TIPO 1 EMBALADOS EM 
SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE PACOTE CONTENDO 
01 KG DO PRODUTO  

2000  PCT  

55  5723  FERMENTO EM PO QUIMICO 250 G. COMPOSICAO ACIDOS 
BICARBONATOS CARBONATOS DIHIDRIGENOS ETC ALEM DE 
SUBSTANCIAS PROPRIAS PARA USO ALIMENTAR TAIS COMO 
ACUCARES FARINHAS AMIDOS FECULAS ENZIMAS 
ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 250 G  

500  UNIDAD  

56  5727  FUBA FINO DE MILHO . INGREDIENTES FUBA FINO FERRO E 
ACIDO FOLICO VITAMINA B9 NAO CONTEM GLUTEN 
EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO ACONDICIONADOS 
EM EMBALAGENS DE CONTENDO 01 KG DO PRODUTO.  

5000  PCT  

57  5728  GELATINA EM PO . PRODUTO COMPOSTO DE ACUCAR SAL 
DIVERSOS SABORES ACIDULANTE ACIDO FUMARICO 
REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SODIO E CORANTE 
ARTIFICIAL EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO 
PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE SABORES VARIADOS EM PO 
CX COM 500 G  

2000  CX  

58  13186  FÉCULA DE MANDIOCA . produto extraído da mandioca, deve 2000  KG  
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apresentar coloração branca, pó extra fino, isento de sujidades, não 
transgênico  

59  5730  GELATINA EM PO SEM SABOR . GELATINA EM PO SEM SABOR 
INCOLOR EMBALAGEM CONTENDO 24 G DIVIDIDO EM 2 
SACHES DE 12 G  

500  UNIDAD  

60  5734  IOGURTE INTEGRAL SABORES DIVERSOS . COMPOSTO DE 
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ACUCAR FERMENTO LACTEO 
AROMA ARTIFICIAL CORANTE DE COCHONILHA 
CONSERVANTE SORBATO DE POTASSIO E ESTABILIZANTES 
SEM GLUTEM  

4000  UNIDAD  

61  5742  LEITE INTEGRAL UHT . LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER 
SUBSTANCIA NOCIVA EMBALAGEM TETRAPAK ESTERELIZADA 
E HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO 1 LITRO PRAZO DE 
VALIDADE 04 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA.  

3000  UNIDAD  

62  5743  LEITE DE COCO . LEITE DE COCO INTEGRAL FRASCO DE 
VIDRO COM TAMPA ABRE FACIL CONTENDO 200 ML DO 
PRODUTO.  

500  UNIDAD  

63  5747  LEITE EM PO INTEGRAL 400 G. COM 12 VITAMINAS EM 
EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS PRODUTO 
OBTIDO POR DESIDRATACAO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E 
APTO PARA A ALIMENTACAO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS 
TECNOLOGICAMENTE ADEQUADOS  

5000  UNIDAD  

64  5748  LEITE EM PO INTEGRAL 1 KG . COM 12 VITAMINAS EM 
EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 1 KG PRODUTO OBTIDO POR 
DESIDRATACAO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A 
ALIMENTACAO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS 
TECNOLOGICAMENTE ADEQUADOS  

2000  UNIDAD  

65  5749  LEITE CONDENSADO . EMBALAGEM COM 350 G TETRAPAK 
COMPOSTO POR LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO OU 
LEITE EM PO ACUCAR E LACTOSE NAO CONTEM GLUTEN 
VALIDADE MINIMA DE 6 MESES APOS A ENTREGA  

800  UNIDAD  

66  5754  FOLHA DE LOURO . EM FOLHAS SECAS EMBALAGEM 
CONTENDO NO MINIMO 20 G COM IDENTIFICACAO DO 
PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.  

50  PCT  

67  5755  MACARRAO ESPAGUETE . MASSA COMPRIDA NUMERO 0 
INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COMUM ENRIQUECIDA 
COM FERRO E ACIDO FOLICO NAO CONTEM GLUTEN PACOTE 
CONTENDO 01 KG.  

5000  PCT  

68  5756  MACARRAO CORTADO . INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO 
COMUM ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO NAO 
CONTEM GLUTEN PACOTE CONTENDO 01 KG.  

3000  PCT  

69  5758  MACARRAO TIPO PARAFUSO . INGREDIENTES FARINHA DE 
TRIGO COMUM ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO 
NAO CONTEM GLUTEN PACOTE CONTENDO 01 KG.  

3000  PCT  

70  5763  PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA . DEVE SER OBTIDA A 
PARTIR DE GRAOS DE SOJA LIMPOS E SUBMETIDOS A 
PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO DEVE APRESENTAR 
COR ODOR SABOR CARACTERISTICO DEVE ESTAR LIVRE DE 
SUJIDADES PARASITAS E LARVAS DEVE ESTAR 
ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS BEM VEDADOS 
PESANDO 01 KG.  

2000  PCT  

71  5764  MILHO DE PIPOCA . GRUPO DURO CLASSE AMARELO TIPO 1 
PESO LIQUIDO 500 G  

3000  PCT  

72  5765  MILHO VERDE EM CONSERVA 01 KG. COM IDENTIFICACAO DO 
PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICACAO E 
PRAZO DE VALIDADE EMBALAGEM CONTENDO 01 KG DO 

200  LT  
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PRODUTO  

73  5766  MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G. COM IDENTIFICACAO DO 
PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICACAO E 
PRAZO DE VALIDADE EMBALAGEM CONTENDO 200 G DO 
PRODUTO  

500  LT  

74  10054  PANETONE DE FRUTAS.  1000  UNIDAD  

75  5770  MAIONESE COM 200 G . TRADICIONAL COMPOSTO A BASE DE 
OVOS PASTEURIZADOS SAL ACUCAR E OUTRAS 
SUBSTANCIAS PERMITIDAS DE CONSISTENCIA CREMOSA COR 
CHEIRO E SABOR PROPRIOS ISENTO DE SUJIDADES E SEUS 
INGREDIENTES DE PREPARO E PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVACAO ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 200 
G  

500  UNIDAD  

76  5772  MORTADELA EM FATIAS . FATIAS EXTRA FINAS EMBALADOS 
EM PRATOS DE ISOPOR ENVOLTOS POR PLASTICO FILME 
COM 200 G OU 500 G DE ACORDO COM O PEDIDO PRODUTO 
FRESCO SEM RANCO E SEM EXCESSO DE GORDURA.  

600  KG  

77  14462  MARGARINA VEGETAL CREMOSA C/ SAL POTE 500G.  600  UNIDAD  

78  5775  MARGARINA VEGETAL CREMOSA . COMPOSTO POR AGUA 
OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS E HIDROGENADOS 
ESTABILIZANTES MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS 
GRAXOS E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO 
CONSERVANTES BENZOATO DE SODIO E SORBATO DE 
POTASSIO ACIDULANTE ACIDO CITRICO CORANTE 
BATACAROTENO OU CAROTENO AROMATIZANTES 
ANTIOXIDANTES BHT E EDTA NAO CONTEM GLUTEN 
EMBALAGEM DE 250 G  

600  UNIDAD  

79  5780  MUSSARELA . MASSA FRESCA MASSA FILADA MASSA SEMI 
COZIDA NAO MATURADO CONSISTENCIA FIRME SABOR SUAVE 
E LEVEMENTE ACIDO  

800  KG  

80  5782  NESTOGENO 1. FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 
MESES COM PREBIOTICOS DHA E ARA E NUCLEOTIDEOS SEM 
GLUTEN ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 800 G  

500  LT  

81  5783  NESTOGENO 2 . FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA 
LACTENTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA A PARTIR DO 
6 MES SEM GLUTEN ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS 
CONTENDO 800 G  

200  LT  

82  5784  OLEO DE SOJA . OLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ACIDO 
CITRICO NAO CONTEM GLUTEN EMBALAGEM CONTENDO 900 
ML  

5000  UNIDAD  

83  5786  OLEO DE GIRASSOL . OLEO DE GIRASSOL COMESTIVEL 
REFINADO SEM CHEIRO OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL 
ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS NAO 
TRANSGENICO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS 
PLASTICAS PET DE 900 ML  

1000  UNIDAD  

84  5787  OREGANO . PACOTE COM 20 G DEVERA SER CONSTITUIDO 
POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS SAO 
LIMPAS E SECAS ASPECTO FOLHA OVALADA SECA COR 
VERDE PARDACENTA CHEIRO E SABOR PROPRIO.  

100  PCT  

85  5789  OVOS FRESCOS GRANDES TIPO 1. OVOS DE GALINHA TIPO 
GRANDE CASCA LISA OS OVOS DEVERAO ESTAR LIMPOS NAO 
PODERAO ESTAR TRINCADOS EMBLADOS EM CAIXA DE 
PAPELAO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.  

3000  DZ  

86  5790  PEITO DE FRANGO CONGELADO . COM ADIÇÃO DE ÁGUA E 
GELO DE NO MÁXIMO 5 %. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO 
AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHA 
ESVERDEADA, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, AUSÊNCIA 

3000  KG  
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DE SUJIDADE, PARASITAS OU LARVAS, O PRODUTO DEVERÁ 
SER ENTREGUE POR CARRO REFRIGERADO, EM CONDIÇÕES 
QUE PRESERVEM TANTO SUAS CARACTERÍSTICAS DE 
CONGELADO, QUANTO AS FÍSICO-QUÍMICAS, 
MICROBIOLÓGICAS E ORGANOLÉPTICAS ANTES E APÓS A 
COCÇÃO. FORNECIDO EM PACOTES DE 1 KG, EMBALAGENS 
ÍNTEGRAS, SEM ABERTURAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E 
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DE VALIDADE A CONTAR DA 
DATA DE ENTREGA.  

87  5792  PIMENTA DO REINO . PIPER NIGRUM GRAOS SECOS E 
INTEIROS SEM MISTURAS SEM GLUTEN NAO TRANSGENICO 
EMBALAGEM SELADA COM 15 G  

50  PCT  

88  5797  PICOLE DE FRUTAS . SABORES DIVERSOS  4000  UNIDAD  

89  5801  PIRULITO DE FRUTAS . SEM CHICLETE EMBALAGEM 
CONTENDO 100 UNIDADES  

1000  PCT  

90  5803  PRESUNTO . PRODUTO ALIMENTAR OBTIDO A PARTIR DAS 
PERNAS TRASEIRAS DO SUINO SALGADO EM CRU E CURADO 
DE FORMA NATURAL  

800  KG  

91  13187  POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS . congelada, obtida de 
frutas frescas,sãs e maduras com características físicas químicas e 
organolépticas do fruto produto não diluído, não fermentado, insento 
de açúcar, obtido de frutos, polposos como goiaba, acerola, caju, 
manga, maracujá, tamarindo, umbu não devera conter terra, 
sujidade, parasitas, fragmentos de insetos e pedaços das partes não 
comestíveis da fruta e da planta sem conservantes químico 
fornecimento nome de fornecedor, data da fabricação, ingrediente  

6000  UNIDAD  

92  5805  POLVILHO TIPO AZEDO. PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DA 
MANDIOCA DEVE APRESENTAR COLORACAO BRANCA ISENTO 
DE SUJIDADES NAO TRANSGENICO FORNECIDOS EM 
EMBALAGENS INTEGRAS DE 01 KG  

500  UNIDAD  

93  5806  POLVILHO TIPO DOCE . PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DA 
MANDIOCA DEVE APRESENTAR COLORACAO BRANCA ISENTO 
DE SUJIDADES NAO TRANSGENICO FORNECIDOS EM 
EMBALAGEM INTEGRAS DE 01 KG  

500  UNIDAD  

94  5808  SAL IODADO MOIDO . CLORETO DE SODIO IODATO DE 
POTASSIO ANTI UMECTANTE FERROCIANETO DE SODIO NAO 
CONTEN GLUTEN PACOTE CONTENDO 01 KG  

1500  PCT  

95  5815  SUSTAGEM KIDS. SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA COM 26 
VITAMINAS E MINERAIS PRESENTES NO GRUPO DE 
ALIMENTOS SABORES BAUNILHA MORANGO E CHOCOLATE 
ACONDICIONADO EM EMBALAGENS CONTENDO 400G DO 
PRODUTO  

400  LT  

96  5817  SUCO EM PO . PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO DE 
FRITAS COM MINIMO 30% DE POLPA DE FRUTA COM 
CONCENTRACAO PARA 6 A 8 PARTES DE AGUA AS 
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS E FISICO QUIMICAS 
MICROBIOLOGICAS E MICROSCOPICAS DEVERAO OBEDECER 
AO CODIGO SANITARIO. EMBALAGEM CONTENDO 30 G DO 
PRODUTO  

2000  UNIDAD  

97  5818  TEMPERO ALHO E SAL . COMPOSTO POR SAL POLPA DE ALHO 
E CONSERVADOR METABISSULFITO DE SODIO EMBALAGEM 
DE 01 KG  

500  PCT  

98  5820  VINAGRE TINTO . FERMENTO ACETICO DE ALCOOL 
HIDRATADO E AGUA ACONDICIONADO EM FRASCOS 
PLASTICOS COM 750 ML  

150  UNIDAD  

99  14460  REFRIGERANTE 02 LTS. SABORES DIVERSOS EMBALAGENS 
CONTENDO 02 LTS DO PRODUTO  

4000  UNIDAD  
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100  5823  SALSICHA TIPO HOT DOG . COMPOSTA DE CARNE DE FRANGO 
FRESCA COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS 
ACONDICIONADA EM SISTEMA CRY O VAC PESANDO 
APROXIMADAMENTE 50 G CADA UNIDADE SENDO PACOTE 
COM 500 GRAMAS  

2000  KG  

101  7524  PAO DOCE.  1000  KG  

102  7525  PAO FRANCES.  1000  KG  

103  5824  PAO PARA CAHORRO QUENTE . EMBALADOS EM SACOS 
PLASTICOS COM 12 UNIDADES DE 50 G CADA  

5000  PCT  

104  5825  PAO DE FORMA. FATIADO VERTICALMENTE COM FATIAS DE 
APROXIMADAMENTE 25 G ISENTO DE GORDURAS TRANS 
ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS DE 500G.  

1000  PCT  

105  5833  MUCILON . CEREAL INFANTIL E AVEIA TIPO MUCILON LACTEO 
DE PREPARO INSTANTANEO PREPARADO A PARTIR DE 
MATERIAS PRIMAS SAS LIMPAS ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS EMBALAGEM EM POLIETILENO BEM VEDADA COM 
400 G DO PRODUTO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 
MESES DA DATA TE ENTREGA  

270  LT  

106  5834  ERVILHA EM CONSERVA . SIMPLES INTEIRA IMERSA EM 
LIQUIDO CONSERVANTE TAMANHO E COLORACAO 
UNIFORMES PRODUTO PREPARADO COM AS ERVILHAS 
PREVIAMENTE DEBULHADAS ENVASADAS REIDRATADAS OU 
PRE COZIDAS IMERSAS EM LIQUIDO DE COBERTURA 
APROPRIADO.  

40  LT  

107  5835  QUEIJO TIPO MINAS . TIPO MINAS FRESCO COM SAL PECA KG 
DE 1 QUALIDADE  

500  KG  

108  5840  TEMPERO ESPECIAL . SAL COLORIFICO ALHO CEBOLA 
OREGANO SALSA LOURO CONDIMENTOS PREPARADOS DE 
ALHO E CEBOLA REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO 
MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO  

500  PCT  

109  5846  OVOS DE PASCOA . OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO 
LEITE NAO HIDROGENADO CONTENDO NO MINIMO 150 G DE 
CHOCOLATE COM RECHEIO.  

1500  UNIDAD  

110  5849  ABACATE TIPO MANTEIGA . TAMANHO MEDIO A GRANDE DE 
PRIMEIRA COM APROXIMADAMENTE 60% DE MATURACAO 
SEM FERIMENTOS  

800  KG  

111  5850  ABACAXI . TAMANHO MEDIO A GRANDE COR AROMA E SABOR 
DA ESPECIE SEM FERIMENTOS ISENTOS DE TERRA OU 
CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE  

800  KG  

112  5851  ABOBORA MADURA . TIPO JAPONESA NOVA DE PRIMEIRA 
QUALIDADE TAMANHO GRANDE UNIFORME SEM FERIMENTOS 
OU DEFEITOS INTACTAS FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS 
LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A 
SUPERFICIE EXTREMA.  

2000  KG  

113  5852  ABOBRINHA VERDE . TIPO PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE 
TAMANHO MEDIO A GRANDE UNIFORME SEM FERIMENTOS OU 
DEFEITOS INTACTAS FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS LIVRES 
DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE 
EXTREMA.  

2000  KG  

114  5863  ALFACE. LISA OU CRESPA DE PRIMEIRA, COLORAÇÃO 
ESVERDEADA E TAMANHO UNIFORME, EMBALADOS EM 
UNIDADE COM PESO LIQUIDO DE 250 GRAMAS, EM 
EMBALAGEM TRANSPARENTE, ISENTO DE LESÕES DE 
ORIGENS FISICAS OU BIOLOGICAS.  

800  MA  

115  4271  ALHO TAMANHO MÉDIO A GRANDE, SEM FERIMENTOS, 
COLORAÇÃO UNIFORME..  

800  KG  

116  5902  BANANA PRATA.. E PENCA,NOVA,DE PRIMEIRA 2000  KG  
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QUALIDADE,FRUTOS COM70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, 
UNIFORMES, NO MÁXIMO DE EVOLUÇAO NO 
TAMANHO,AROMA E SABOR DA ESPECIE, SEM FERIMENTOS 
OU DEFECTOS, FIRME E COM BRILHO.  

117  4276  BATATA DOCE NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO 
MÉDIO, UNIFORMES, INTEIRAS. SEM FERIMENTOS OU 
DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRANHOS 
OU TERRA ADERIDA Á SUPERFÍCIE EXTERNA, COM 
APROXIMADAMENTE 85 % DE MATURAÇÃO  

1000  KG  

118  5904  BATATA INGLESA.. NOVA,DE PRIMEIRA QUALIDADE LAVADA, 
TAMANHO MEDIO, UNIFORMES INTEIRAS,SEM FERIMENTOS 
OU DEFEITOS,FIRMES E COM BRILHO SEM CORPOS 
ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE EXTERNA.  

3000  KG  

119  5905  BETERRABA.. SEM FOLHAS,NOVA, DE PRIMEIRA 
QUALIDADE,BULBOS DE TAMANHO MEDIO UNIFORME,SE 
FERIMENTOS OU DEFEITOST ENROS, SEM CORPOS 
ESTRANHOS OU TERRA ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA.  

900  KG  

120  4597  BROCOLIS. DE COLHEITA RECENTE LIVRE DE RESIDUOS E 
FERTILIZANTES DEVENDO SER PRIORITARIAMENTE 
ORGANICOS OU AGROECOLOGICOS.  

50  KG  

121  5906  CAJU. TAMANHO MÉDIO A GRANDE,COR,AROMA E SABOR DA 
ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS ISENTOS DE TERRA OU CORPOS 
ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIE.  

200  KG  

122  5908  CEBOLA GRANDE. TIPO BRANCA,NOVA DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS 
OU DEFEITOS,TENRA E COM BRILHO,INTACTAS,FIRMES E BEM 
DESENVOLVIDAS.  

800  KG  

123  5911  CEBOLINHA VERDE. MAÇO DE BOA QUALIDADE, PESO DE 250 
GRAMAS, LIVRE DE RESIDUOS, SUJIDADES, PARASITAS E 
LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER 
BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, SEM DANOS DE 
ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURAÇÕES E CORTES. 
EMBALADO EM SACO RESISTENTE, PESADO E ETIQUETADO.  

400  MA  

124  5914  CENOURA.. SEM FOLHAS NOVA DE PRIMEIRA QUALIDADE 
TAMANHO MEDIO UNIFORME SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS 
TENRA E COM BRILHO IN TACTAS,FIRMES E BEM 
DESENVOLVIDAS SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA 
ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA.  

1000  KG  

125  5917  CHUCHU.. NOVO DE PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO MEDIO 
INTEIROS SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS TENROS,SEM 
MANCHAS E COM COLORAÇAO UNIFORME SEM CORPOS 
ESTRANHOS OU TERRA ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA.  

1000  KG  

126  4605  COUVE. FOLHA DE COLHEITA RECENTE LIVRE DE RESIDUOS E 
FERTILIZANTES.  

200  MA  

127  5920  GENGIBRE.. GENGIBRE MADURO NOVO SEM MANCHAS 
VERDES E ARROXEADOS SEM MOFO HIDRATADO.  

20  KG  

128  5923  GOIABA VERMELHA. DE PRIMEIRA QUALIDADE UNIFORME NO 
MAXIMO DE EVOLUÇAO NO TAMANHO,COM COR E SABOR 
PROPRIO.  

1000  KG  

129  5925  INHAME.. TAMANHO E COLORAÇAO UNIFORMES FIRME E 
COMPACTO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS LARVAS E 
MATERIAL TERROSO.  

200  KG  

130  5928  LARANJA.. TIPO PERA RIO TAMANHO MEDIO A GRANDE COR 
AROMA E SABOR DA ESPECIE SEM FERIMENTOS ISENTOS DE 
TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE.  

3000  KG  

131  5931  LIMAO.. TIPO GALEGO,TAMANHO MEDIO A GRANDE COR 
AROMA E SABOR DA ESPECIE,SEM FERIMENTOS ISENTOS DE 

500  KG  
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TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE.  

132  5932  MAÇA. VARIEDADE FUJI DE PRIMEIRA QUALIDADE UNIFORME 
NO MAXIMO DE EVOLUÇAO NO TAMANHO,AROMA E SABOR DA 
ESPECIE SEM FERIMENTOS OU DEFECTOS,FIRME E COM 
BRILHO LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS 
ADERIDOS A SUPERFICIE.  

2000  KG  

133  5933  MANDIOCA.. NOVA COM COLORAÇAO UNIFORME SEM 
FERIMENTOS SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA 
ADERIDOS EXTERNA.  

2000  KG  

134  4304  MARACUJÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE, UNIFORMES, NO 
MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO. AROMA E SABOR DA 
ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRME E COM 
BRILHO. LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS 
ADERIDOS A SUPERFÍCIE  

2000  KG  

135  5935  MANGA. DE PRIMEIRA QUALIDADE UNIFORME NO MAXIMO DE 
EVOLUÇAO NO TAMANHO AROMA E SABOR DA ESPECIE SEM 
FERIMENTOS OU DEFECTOS FIRME E COM BRILHO LIVRES DE 
TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE.  

600  KG  

136  5936  MELAO. DE PRIMEIRA QUALIDADE UNIFORME NO MAXIMO DE 
EVOLUÇAO NO TAMANHO AROMA E SABOR DA ESPECIE SEM 
FERIMENTO OU DEFECTOS FIRME E COM BRILHO LIVRES DE 
TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE.  

200  KG  

137  4643  MELANCIA . PRODUTO PROCEDENTE DE PLANTA SADIA 
DESTINADO A CONSUMO IN NATURA DE COLHEITA RECENTE 
LIVRE DE RESIDUOS E FERTILIZANTES.  

3000  KG  

138  5938  PEPINO.. NOVO DE PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO MEDIO 
INTEIROS SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS TENROS SEM 
MANCHAS E COM COLORAÇAO UNIFORME SEM CORPOS 
ESTRANHOS OU TERRA ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA.  

600  KG  

139  5941  MAMAO. TIPO FORMOSA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM 
DESENVOLVIDO E MADURO, COM PLOPA FIRME E INTACTA, 
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRES DE SUJIDADES, 
PARASITOS E LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS E MECANICOS 
ORIUNDOS DE MANUSEIO DE TRANSPORTE. ACONDICIONADA 
EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ATÓXICA.  

600  KG  

140  4647  PIMENTAO . VERDE E VERMELHO PRODUTO PROCEDENTE DE 
PLANTA SADIA DESTINADO AO CONSUMO IN NATURA DE 
COLHEITA RECENTE LIVRE DE RESIDUOS E FERTILIZANTES.  

500  KG  

141  4315  REPOLHO TIPO VERDE, NOVO, TAMANHO PEQUENO E MÉDIO, 
CABEÇAS FECHADAS, . SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, 
TENROS, SEM MANCHAS E COM COLORAÇÃO UNIFORME, SEM 
CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDOS Á SUPERFÍCIE 
EXTERNA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM FILME PVC.  

600  KG  

142  5945  QUIABO.. DE PRIMEIRA QUALIDADE,EM ADEQUADO ESTADO 
DE MATURAÇAO,CONSISTENCIA FIRME E DE FACIL 
CORTE,SEM LESOES FISICAS DE ORIGEM E 
MECANICAS,RACHADURA E CORTES,TAMANHO E COLORAÇAO 
UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.  

600  KG  

143  5947  TANGERINA. DE PRIMEIRA APRESENTANDO GRAU DE 
MATURAÇAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A 
MANIPULAÇAO O TRANSPORTE E A CONSERVAÇAO EM 
CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.  

600  KG  

144  4316  TOMATE NOVO, TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 
70% DE MADURAÇÃO, . SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, 
TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E 
BRILHO.  

2000  KG  

145  5949  UVA VARIEDADE ITALIA. DE PRIMEIRA QUALIDADE UNIFORMES 200  KG  
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NO MAXIMO DE EVOLUÇAO NO TAMANHO AROMA E SABOR DA 
ESPECIE SEM FERIMENTOS OU DEFECTOS FIRME E COM 
BRILHO LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS 
ASDERIDOS A SUPERFICIE.  

146  5654  BACON . CAMADA DE GORDURA DO SUINO COM UMA CAMADA 
FINA DE CRANE ENTREMEADA DEFUMADO  

200  KG  

147  11895  Carne bovina resfriada tipo patinho ou coxão mole, . cortada em 
tiras, pacotes de 1 kg, com registro no sif ou sisp, aspecto próprio, 
não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. as tiras deverão conter no máximo 10% de 
gordura, ser isentos de cartilagens e ossos e conter no máximo 3% 
de aponervoses. a embalagem primária deverá ser a base de 
polietileno, atóxico, transparente e lacrado, resistente ao transporte e 
armazenamento. o rótulo deverá conter as seguintes informações: 
razão social / marca / peso líquido / carimbo do sif do 
estabelecimento do produtor e data de validade. se o produto for 
retirado da embalagem original do produtor para manipulação, o 
rótulo deverá conter as mesmas informações já descritas, 
acrescentando-se a data de manipulação do produto.  

2000  KG  

148  11894  CARNE BOVINA RESFRIADA TIPO PATINHO OU COXÃO DURO, . 
Carne bovina resfriada tipo patinho ou coxão duro, cortada em cubos 
no tamanho máximo 3x3 cm, pacotes de 1 kg, com registro no sif ou 
sisp, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. os cubos deverão conter no máximo 
10% de gordura, ser isentos de cartilagens e ossos e conter no 
máximo 3% de aponervoses. a embalagem primária deverá ser a 
base de polietileno, atóxico, transparente e lacrado, resistente ao 
transporte e armazenamento. o rótulo deverá conter as seguintes 
informações: razão social / marca / peso líquido / carimbo do sif do 
estabelecimento do produtor e data de validade. se o produto for 
retirado da embalagem original do produtor para manipulação, o 
rótulo deverá conter as mesmas informações já descritas, 
acrescentando-se a data de manipulação do produto. Carne bovina 
resfriada tipo patinho ou coxão mole, cortada em tiras, pacotes de 1 
kg, com registro no sif ou sisp, aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. as tiras 
deverão conter no máximo 10% de gordura, ser isentos de 
cartilagens e ossos e conter no máximo 3% de aponervoses. a 
embalagem primária deverá ser a base de polietileno, atóxico, 
transparente e lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. o 
rótulo deverá conter as seguintes informações: razão social / marca / 
peso líquido / carimbo do sif do estabelecimento do produtor e data 
de validade. se o produto for retirado da embalagem original do 
produtor para manipulação, o rótulo deverá conter as mesmas 
informações já descritas, acrescentando-se a data de manipulação 
do produto.  

2000  KG  

149  11896  CARNE BOVINA RESFRIADA TIPO ACÉM MOÍDA. pacotes de 1 kg, 
com registro no sif ou sisp, aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. a carne 
deverá conter no máximo 10% de gordura, ser isentos de cartilagens 
e ossos e conter no máximo 3% de aponervoses. a embalagem 
primária deverá ser a base de polietileno, atóxico, transparente e 
lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. o rótulo deverá 

4000  KG  
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conter as seguintes informações: razão social / marca / peso líquido / 
carimbo do sif do estabelecimento do produtor e data de validade. se 
o produto for retirado da embalagem original do produtor para 
manipulação, o rótulo deverá conter as mesmas informações já 
descritas, acrescentando-se a data de manipulação do produto.  

150  5963  CARNE BOVINA DE PRIMEIRA. SOB REFRIGERAÇAO (MINIMO 
10° GRAUS),LIMPA, COM CARACTERISTICAS PROPRIAS 
(COR,SABOR E CHEIRO),LIVRE GORDURA APARAS,SEM OSSO 
SEM GORDURA E NERVO.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 
PLASTICA DE ATE 02 KG.(PARA BIFE).APRESENTAR ATESTADO 
DE INSPEÇAO SANITARIA.  

2000  KG  

151  5967  CARNE BOVINA EM CUBOS (MUSCULO). NATURA DE BOA 
QUALIDADE LIMPA,POUCA GORDURA,FORNECER EM 
CUBOS,EMBALADAS EM SACO TRANSPARENTE 
RESISTENTE,ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO EMBALAGEM DE 01 
KG.APRESENTAR ATESTADO DE INSPEÇAO SANITARIA.  

2000  KG  

152  5969  CARNE SUINA LOMBO. IN NATURA, DE BOA QUALIDADE,LIMPA, 
POUCA GORDURA,EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE 
RESISTENTE,ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO EMBALAGEM DE 01 
KG.APRESENTAR ATESTADO DE INSPEÇAO SANITARIA.  

2000  KG  

153  5726  FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO. COM 
CARACTERISTICAS PROPRIAS COR CHEIRO SABOR 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA DO FABRICANTE 
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA  

2000  KG  

154  5725  FILE DE FRANGO . CARNE DO PEITO DO FRANGO SEM OSSO E 
SEM PELE CONGELADO COM ADICAO DE AGUA E DE GELO DE 
NO MAXIMO 5 ASPECTO PROPRIO NAO AMOLECIDO E NEM 
PEGAJOSO COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS 
CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE SUJIDADES 
PARASITAS OU LARVAS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS 
DE 01 KG  

2000  KG  

155  5751  LINGUICA BOVINA 01 KG. EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 
CONGELADO COM CARACTERISTICAS PROPRIAS COR SABOR 
E CHEIRO ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PROPRIA DO 
FABRICANTE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA.  

2000  KG  

156  5753  LINGUICA SUINA FINA . SEM PIMENTA EMBALAGENS 
CONTENDO 01 KG COM CARACTERISTICAS PROPRIAS COR 
SABOR E CHEIRO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA 
DO FABRICANTE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA  

1000  KG  

157  5973  TOUCINHO SALGADO.  1000  KG  

 
Valor estimado total: R$ 3.757.250,80(três milhões setecentos e cinqüenta e sete mil duzentos e 
cinqüenta reais e oitenta centavos). 

12. O pagamento da quantidade requisitada, após devido recebimento do material, ocorrerá após 

conclusão do fluxo interno e em data fixada para pagamento pelo setor de tesouraria desta Prefeitura, 

cuja, data prevista para pagamento é de 30 (trinta) dias, após emissão da nota fiscal eletrônica, 

devidamente atestada pelo órgão competente da Prefeitura. 

 
13 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
13.1 A ata terá vigência por 12 meses.  
13.2 A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
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 13.3 A recusa injustificada por parte do fornecedor em assinar o contrato para formalização da 
contratação junto à administração pública será caracterizada como inadimplemento total das obrigações 
assumidas, por conseguinte, passível de abertura de processo administrativo punitivo e aplicação de 
penalidades legalmente estabelecidas pelas legislações vigentes. 

 
 

Randerson Diego Silva Leite 
SECRETARIO MUNICIPAL de ADMINISTRAÇÃO RH PLANEJAMENTO 

 
 

 
 

 


