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EDITAL
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021

O MUNICÍPIO DE MACURURÉ - BAHIA, por intermédio da pregoeira OFICIAL E EQUIPE DE
APOIO, designados pela Portaria nº 010/2021, tornam público que, conforme autorização contida no
Processo Administrativo nº 068/2021, realizará licitação na modalidade de PREGÃO PARA
AQUISIÇÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. A presente
•

licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº.
10.024/2019, Lei Complementar nº 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar
147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº
8.666/93, suas alterações posteriores e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos,
mediante as seguintes condições:
Editais disponíveis no site: bll.org.br
Recebimento das propostas: das 10:00 horas do dia 01/06/2021 até 08:00 horas do dia 14/06/2021.
Início da sessão pública: 10:00 horas do dia 14/06/2021 (HORÁRIO DE BRASILIA)

1.

•

DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação registro de preços para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, PARA FORMAÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO
JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE MACURURÉBAHIA.
1.2. A licitação será realizada por MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE , conforme tabela constante

modelo de proposta de preço -ANEXO li, que integra este Edital, para todos os fins e efeitos, e seus :
anexos.

2.

AS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.1.

Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as

exigências contidas neste instrwmento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto a BLL
Compras, para a obtenção de chave de identificação ou senha individual.
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2.2. Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível com
o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos.
2.3.

Não poderão participar da licitação empresas que tenham sido declaradas inidôneas para

contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o
ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o
praticou.

2.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
•

agricultor familiar, o veículo rural pessoa física e para o Micro empreendedor Individual - MEi, nos
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
2.5.Regras acerca da participação de matriz e filial:
a)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz

b)

Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a

legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;
c)

A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, poderá ser feita em nome da matriz ou
da filial;
d)

Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e

desejar executar o contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do
contrato, da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser

•

mantida durante todo o curso da avença.

3.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRONICO

3.1.

P.ira participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao provedor

do sistema que implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.2.

O uso da senhç1 de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou
ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3.

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

sistema para imediato bloqueio de acesso.
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O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra sua
desconexão .

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

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

3.5.2. Assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja qualificada como
•

microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.5.3. Independente dos termos firmados no sistema eletrônico do pregão, é imprescindível que o
licitante

arrematante

apresente

todas

as

declarações

exigidas

no

edital

sob

pena

de

desci assificação/i nabi litação.

4.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por mei_o do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, marca e o
Q@CQ, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá

por meio de chave de acesso e senha.

•

4.2.1 Serãci desconsiderados os documentos apresentados em fotocópia que não foram autenticados

em Cartório, ou por servidor legal do órgão público.

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1° da LC nº 123, de 2006.
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
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4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente

serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
4.8.1. VALOR
4.9. Todas sis especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

4.1 O. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços.
4.11. A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão eletrônico,

•

terá lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as
especificações e condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de
lances .
4.12. Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem

informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de
validade da proposta inferior ao estabelecido;
4.13. Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
4.14. Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser
notificados do dia e hora em que a sessão terá continuidade.

•

5.

DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.

5.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos estabelecidos no edital.

5.3. O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos
anteriormente apresentados pelo mesmo licitante.

5.3.1. Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

5.3.2. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.
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5.4. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto/fechado",

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
5.5. A etapa de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos e, após isso, entrará em

tempo randômico .

5.6. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.

5. 7. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a
pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
•

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

do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação
do detentor do lance.

5. 09. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
5.10. Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexequíveis, assim

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
5.10.1. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições

deste Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da

•

realidade do mercado.
5.11. A PREGOEIRA anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão

pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor
valor, a proposta que, em consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o
menor preço.
5.12. Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos Arts. 44 e 45 da Lei

complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as microempresas

e

empresas de

pequeno p.orte beneficii;iri.,s do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
5.12.1. Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais.
5.12.2. Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais

bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exequível,

wos;derada eeocedora do oortame, ,;t,ação em qo, @'..,a<ljod;rado ;s•o fa,~cio ficita,'º·
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5.12.3. Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo
de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

5.12.4. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito,
ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou
empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se houver, na ordem ciassificatória,
até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.

5.12.5. No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será
considerado como melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema.

5.12.6. O disposto neste item 5.12 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido
•

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.12.7. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei, procedendo-se,
sucessivamente a convocação na respectiva ordem de classificação dos licitantes, vedado qualquer
outro critério .

5.13. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes
não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é
utilizada como um dos critérios de classificação.

5.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.15. Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chaf' a nova data e

•

horário para a continuidade da mesma.

5.16. A PREGOEIRA poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

5.17. Também nas hip.óteses em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

5.18.. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitante.s.

5.19. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a pregoeira passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

6.

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

J

f

4--

6

~

AECüuRURÉ {Wfr

COMPROMISSO

E

RESPEITO

~

6.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7° e
no § 9° do art. 26 do Decreto n. 0 10.024/2019.
6.2. A pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24hs (vinte e quatro horas), sob
pena de não aceitação da proposta.
6.2.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela pregoeira por solicitação escrita e

•

justificada

do

licitante,

formulada

antes

de

findo

o

prazo,

e formalmente

aceita

pelo

Pregoeiro.

~

Dentre os documentos passíveis de solicitação pela pregoeira, destacam-se os que

contenham as característica.s do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
além

procedência,
catálogos,
caso,

folhetos

por outro

ou

meio

propostas,
e prazo

encaminhados

indicados

pela

a

pertinentes,

informações

outras

de

por

meio

pregoeira,

exemplo

eletrônico,

sem

prejuízo

ou,

se

do

seu

de
for

o

ulterior

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
6.3.

O

licitante

que

não

apresentar

o documento

comprobatório,

ou

cujo

veículo

não

atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não
poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
6.3.1.

serão

•

6.3.2.

Nessa

hipótese,

reclassificadas,
Se

bem

como

em

caso

para

fins

de

nova

a proposta ou

de

lance vencedor for

inabilitação

aplicação

do

da

licitante,

margem

desclassificado,

as

de

a pregoeira

propostas
preferência.

examinará

a

"chaf'

a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.4.

Havendo necessidade,

a pregoeira

suspenderá

a sessão,

informando

no

nova data e horário para a su.i continuidade.
6.5.

A pregoeira poderá encaminhar,

por meio do sistema eletrônico,

contraproposta ao

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
6.5.1. Também

subsequente,
6.5.2.

A

nas hipóteses em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à
poderá

negociação

negociar
será

com

realizada

o
por

pelos demais licitantes.
6.6 DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

licitante
meio

para
do

que

sistema,

j;,

f

seja

obtido

podendo

ser

4-

preço

melhor.

acompanhada
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6.6.1 O licitante deverá apresentar as amostras de todos os itens (produtos) para que a
Coordenação da Alimentação Escolar e o Conselho de Alimentação Escolar Municipal
inspecionem e verifiquem se os produtos ofertados guardam conformidade com as
exigências deste termo de referência, conforme as seguintes exigências/itens que se
seguem, bem como se estão próprios para consumode acordo com as Normas Sanitárias
vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
6.6.2 As amostras serão avaliadas pela Coordenação de Alimentação Escolar e Conselho
de Alimentação Escolar Municipal devendo ser analisadas e após o encerramento do
•

prazo de entrega dos itens, para emissão do competente parecer técnico acerca da
conformidade dos produtos fornecidos.
6.6.3 Não será admitido que a licitante apresente para análise da amostra marca divergente
daquela

especificada na sua proposta de preços anexada ao sistema. Caso haja

necessidade de alteração, a troca deverá ser devidamente justificada e submetida à
análise, sempre atendendo aos mesmos critérios técnicos exigidos neste edital, sem
a_créscimos no valor do item.
6.6.4 As amostras deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Educação, localizada à
Praça Municip,;1I, sn, Centro, Macururé - Bahia, CEP: 48.650-000, de segunda à sexta de
08:00h às 12:00h, contendo as etiquetas de identificação da empresa que as enviou.
6.5 O prazo para entrega das amostras será de 02 (DOIS) dias úteis a partir do resultado

•

da licitação;
6.6 As amostras deverão ser em embalagem original e intacta contendo as seguintes
informações:
a) Identificação do produto
b) marca
e) nome e endereço do fabricante
d) ingredientes específicos
e) tabela nutricional
f)

orientação sobre o preparo

g) data de fabricação
h) data de validade

...,.
~

~

i) peso líquicio
6.7

As amostras deverão ser os mesmos proqutos a serem comercializados (marca,

~
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peso, embalagem, sabor etc.), devend.o apresentar-se:

6.7.1- Etiquetadas com o nome da empresa, o número do Pregão e a que item pertence;6. 7.2Acompanhadas da relação de Amostras apresentadas pela empresa;
6. 7.3-Obrigatória a entrega da Ficha Técnica do produto contendo as informações: marca,
nome da empresa responsável pela produção e tipo de embalagem (primária e secundária),
composição do produto, prazo de validade.
6.7.4- Registros de Rótulo de Produtos de Origem Animal no Serviço de Inspeção (Federal
•

ou Estadual);
6.8

- As amostras serão avaliadas pela equipe de Nutricionistas, através de análise visual

(observando a descrição do item 6.6, 6. 7.3, 6. 7.4, desse documento) e análise sensorial
identificando a qualidade e aspecto organoléptico (cor, aroma, sabor, odor).

Parágrafo único - A empresa que não apre$entar as amostras ou apresentá-las em
desacordo com as especificações exigidas neste termo de referência serão desclassificadas.
Correrão por conta das licitantes todas as despesas com envio das amostras, embalagem,
seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da
entrega e da própria aquisição dos produtos.
Após análise do setor competente, exceto as que forem utilizadas para análise sensorial, as
•

amostras serão doadas à Secretaria Municipal de Assistência Social.
As amostras apresentadas para avaliação e seleção do produto serão submetidas a testes
necessários para aceitação seguindo o Art. 41 da Resolução nº 06, de 08 de junho de 2020
do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
7.

DA HABILITAÇÃO

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das
condições de participação.
7.2. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens

a seguir, para fins de habilitação:
~--

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

!fa
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Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal nº 6.404/76 ou contrato
social em vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício .

d) Decreto de autorização, no caso 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.
e) Documento de identificação ou outro equivalente dos.ócio administrador da empresa.

7.3.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida ativa da União e INSS),
Estadual e Municipal da sede da licitante;
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a

apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF;
d) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011.
7.3.1.Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da

•

lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua
expedição e a data da realização da licitação.

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a)

Certidão neg.itiva de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante válida

à data do certame. Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a

certidão com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da
realização da licitação.
b)

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. A
licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Qiário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do

{)-- #2
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Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram
transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial, ou no caso de empresas sujeitas á tributação com
base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, contendo Recibo de Entrega do livro, os Termos de Abertura,
Encerramento e Autenticação, podendo este último s.er substituído pela Etiqueta da Junta Comercial
ou Órgão de Registro.

1. Entende-se por "último exercício social já exigível" aquele para o qual já se esgotou o prazo para
apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado para a Receita Federal.
•

c)

A boa situação econômico-financeira da LICITANTE deverá ser demonstrada através dos

seguintes índices:
1) ILC = Índice de Liquidez Corrente junhor ow igual a 1,00, calculado pela seguinte fórmula:

ILC = AC, onde:
PC
AC= ATIVO CIRCULANTE
PC

= PASSIVO CIRCULANTE.

li) IEG = Índice de Endividamento Geral, menor ou igual a 0,8, calculado pela seguinte formula:

IEG = PC+ ELP, onde:
AT
PC = PASSIVO CIRCULANTE
•

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL.
d) Os índices de que trata os subitens acima serão calculados pelo responsável da contabilidade,
devendo conter a indicação do_ seu nome e do número de registro no Conselho Regional de
Contabilidade no oocumento de apresentação dos cálculos, preferencialmente assinada pelo seu
representante legal ou responsável de contabilidade.
e) Se a informação do memorial de cá_lculo não conferir com os elementos constantes no Balanço
Patrimonial, o licitante será inabilitado, independente da adoção das medidas legais cabíveis.
f) Caso conste no Balanço Patrimonial o cálculo de todos os índices solicitados na letra c), a

declaração será dispensada.

~ ~
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g) O balanço referente ao último exercício encerrado deve estar acompanhàdo da publicação em
Diário Oficial deste quando se tratar de Sociedade Anônima.
h) Os valores financeiros acima referidos poderão ser atualizados para a data da licitação pelo índice
oficial (IGP-DI), devendo, neste caso ser apresentada a respectiva memória de cálculo.
i) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, se
reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para
efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e
calculados pelos licitantes.

•

7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.5.1. Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

a)

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de serviços com

características e quantitativos semelhantes às do objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo.
Os atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado deverão constar o papel timbrado da
empresa emitente do atestado. Quanto ao(s) atestado(s) fornecido(s) por órgãos públicos, os mesmos
não serão aceitos quando apresentados com assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou membros
de comissões de licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem
recebimentos dos fornecimentos/serviços.

•

7.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a)

Declaração referente à habilitação (em atendimento ao inciso VII do art. 4° da lei nº 10.520/2002)

- pleno conhecimento, conforme: (ANEXO VI);
b)

Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de

cumprimento do disposto no lnc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme (ANEXO VII);
e) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o

licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade
integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme
(ANEXO VIII);
d) Declaração para microempresas e empresas de pequeno porte (ANEXO IX);
e)

Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato

(ANEXO X)

{FACULTADO);

f) Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante, em plena validade;

r

g) Alvará da Vigilância Sanitária, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante, em plena validade

-

i
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h) reconhecimento de firma bem como autenticação dos documentos de HABILITAÇÃO quando
for necessário podem ser exercidos conforme o art. 3° da Lei

O

13.726, de 8 de Outubro de 2018.

i) A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital, o não cumprimento acarretará
inabilitação da licitante.
7.7. Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, numerados

sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
7.8. A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação da penalidade prevista no

item 13.2.5 - Das PENALIDADES, deste edital.

•

7.9. Se a matriz participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em seu nome e

de acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar da licitação, todos os documentos devem ser
apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. (Exceto aquelas certidões expedidas em
nome da matriz que são validas para as filiais)
7.10. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica podem ser apresentados em

nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante.
7.11. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou

cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da COPEL.
7.12. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à

microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso, na fase de
credenciamento, e, que for declarado o vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da

•

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua habilitação no certame.
7.12.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
7.12.2.

Havendo

nece.ssidade

de

analisar

minucio.samente

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat"

os

documentos

ª nova data e horário

exigidos,

o

para a continuidade

da mesma.
7.12.3.

Será

inabilitado

apresentar quaisquer dos

o

licitante

que

documentos

não

exigidos,

comprovar
ou

sua

habilitação,

apresentá-los

estabelecido neste Edital.

~
f7

em

+-

seja

desacordo

por

não

com
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a microempresas e empresas de pequeno

porte,

em

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
7.12.5. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências

do

item

em

que

venceu

às

do

item

em

que

estiver

concorrendo,

e

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
7.12.6.

•

Não

inabilitação

havendo
recairá

a

comprovação

sobre

o(s)

cumulativa

item(ns)

de

dos

requisitos

menor(es)

de

valor(es)

habilitação,
cuja

a

retirada(s)

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
7.12.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante

será declarado vencedor.
8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1.

A

proposta

final

do

licitante

arrematante

deverá

ser

encaminhada

no

prazo

de

24 (vinte e quatro) horas, a contar do final do certame no sistema eletrônico e deverá:
8.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,

rasuras,

entrelinhas

ou

ressalvas,

devendo

a

última

folha

ser

assinada

e

as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
8.1.2.

Conter

a

indicação

do

banco,

número

da

conta

e

agência

do

licitante

e

levada

vencedor, para fins de pagamento.
•

8.1.3.

A

proposta

consideração

final

deverá

no decorrer da

ser

documentada

execução do

nos

autos

contrato e aplicação

será

de eventual

em

sanção

à

Contratada, se for o caso.
8.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,

fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
8.2. Os preços d.everão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 59 da Lei nº 8.666/93).
8.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no

caso

de

divergência

entre

os

valores

numéricos

e

os

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
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8.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter

alternativas

de

preço

ou

de

qualquer

outra

condição

que

induza

o

julgamento

a

mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

8.4. A

proposta deverá obedecer aos termos

considerada

aquela

que

não

corresponda

deste Edital e seus
às

especificações

ali

Anexos,
contidas

não

sendo

ou

que

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante .
8.5.

As

propostas

que

contenham

a

descrição

do

objeto,

o valor

e

os

documentos

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

•

9. DECLARAÇÃO DE VENCEDOR E RECURSOS
9.1. Após análise da documentação de habilitação e proposta de preços e constatado que o

proponente da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor.
9.2.

A declaração de vencedor do certame será previamente comunicada no sistema eletrônico.

9.3. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente,

no prazo de até 15 (quinze) minutos, a intenção de recorrer da decisão da pregoeira, observadas as
seguintes normas:
9.3.1. Deverá ser registrada a síntese das razões do recorrente em ata, sendo que a falta de

manifestação

imediata

e

motivada

importará

na

decadência

do

direito

de

recurso

e,

consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
9.3.2. Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de 03

•

(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso. Os demais licitantes se quiserem
apresentar contra-razões, deverã.o considerar igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil
subsequente ao do término do prazo do recorrente.
9.3.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou

entidade promotora da licitação, será re.ilizado pela pregoeira no prazo de até 03 (três) dias úteis.
9.3.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão deverá decidir o recurso conforme prazo de

Lei.
9.3.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

9.4. Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiárias
do regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi procedida com a ressalva
de existência de restrição fiscal, deverá ser feita prova da efetiva regularização da documentação no

~
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prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data em que'declarado o vencedor,
prorrogável, por igual período, a critério da Administração Pública.
9.5. Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será declarada
inabilitada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
9.6. A PREGOEIRA poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável,
visando obter preço menor.
9.7. Os atos essenciais do pregão eletrônico serão documentados no processo respectivo, com vistas

à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislação pertinente.
9.8. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações
•

relativas à sessão p.ública do pregão deverão constar da ata divi,!lgada no sistema, sem prejuízo das
demais formas de publicidade previstas na le.i.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. A PREGOEIRA adjudicará o objeto da licitação, para posterior homologação do resultado pela
autoridade superior.
10.2. Caso tenha havido recursos, após decididos estes e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
10.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação ni;io implicará direito à contratação.
11. DA ADESÃO À ATA DE AQUISIÇÃO
11.1. Após a homologação do re.sultado da licitação pela autoridade competente, a licitante vencedora

•

e as licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço da vencedora serão
convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 02 (dois) dias úteis.
11.2. A Ata de aquisição será assinada pel<1 licitante vencedora, e pelas licitantes que concordarem
em executar o otJjeto da licitação pelo preço da vencedora e pela autoridade competente do órgão
gerenciador.
11.3. A licitante, incluída na Ata de Registro de Preços, está obrigada a celebrar os instrumentos
contratuais nas condições e_st:a.belecidas no ato convocõltório, nos respectivos anexos e na própria ata,
quando convocado.
11.4. Será excluída da Ata de aquisição a licitante que c!e.ixar de ass.iná-la no prazo fixado.
11.5. Quando a licitante venc.edora não assinar a Ata de aquisição no prazo e condições
estabelecidos, é facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo

em igual prazo e nas mesmas conc!ições propostas.
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CONTRATAÇÃO

12.1. O Órgão Gerenciador convocará o promitente fornecedor para retirar a Nota de Empenho ou
documento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da convocação.
Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente
fornecedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão
comprador.

12.2. A contratação de que trata o subitem 12.1, deverá ser efetuada com os fornecedores registrados
por intermédio de Nota de Empenho, bem como pela autorização de fornecimento ou por outro
instrumento hábil, em conformidade com o edital e com o art. 62 da Lei Federal 8.666/1993.

•

12.3. Para cada fornecimento s_erá emitido uma Nota de Empenho ou documento equivalente.
12.4. No ato da retirada d_a Nota de Empenho ou documento equivalente, o promitente fornecedor
deverá apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu
preposto para tanto, em nome da empresa, quando for o caso.

12.5. O instrumento contra_tual decorrente do SRP deve s_er assinado no prazo e validade da Ata de
Registro de preços.

12.6. Caberá aos órgãos participantes e não participantes a emissão de nota de empenho de
despesa, atendendo a normatização do órgão gerenciador.

12.7. Caberá aos titulares dos órgãos participantes e ni)o participantes, a formalização do processo
para aquisição junto ao órgão gerenciador.

12.8. Havendo recusa do promitente fornecedor em atender a convocação no prazo mencionado no
subitem 12.1.

•

12.9. É facultado ao Órgão Gerenciador convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para re_tirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, ou, ainda, revogar a
licitação. Contudo, ante_s de tal convocação, deverão ser revalidadas as certidões de regularidade
fiscal, que deverão atender as exigências editalicias.

12.1 O. A execução do objeto ni)o poderá ser cedida, transferida ou subcontratada, no todo ou em
parte, sem a prévia e expressa anuência da Contratante.

12.11. Os instrumentos contratuais decorrente.s do SRP po_dem ser alterados, observado o disposto no
caput do art. 65 da Lei Federal 8.666/1993.

13.

DAS PENALIDADES

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002,
a Licitante que:

(},-
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13.1.1. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contratação;
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3. Fraudar na execução do contrato;
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5. Cometer frau.de fiscal;
13.1.6. Não mantiver a proposta.
13.2. A Licitante que cometer qualquer das infrªções discriminadas no subitem acima ficará sujeita,

•

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos

significativos para a Contratante;
13.2.2. Multç1 moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de 1,traso injustificado sobre o valor

da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto;
13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Macururé/BA, pelo prazo

de até dois anos;
13.2.6. Declaração de inidoneidade pç1ra licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

•

própri;;i autoridade que aplicou a penç1lidade, que será concediçla sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos c.ivsados;
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ili e IV da Lei nº 8.6()6, de 1993, as empresas

ou profissionais que:
13.3.1.Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2.Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidªdes previstas realizar-s.e-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsioiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio dsi proporcionalidade.
13.6. Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o

pagamento da multa devida.
13.7. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau

da infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração distrate com a empresa.
13.8. A competência para apuração de responsabilidade e consequente aplicação das penas aqui

•

previstas são exclusivas do CONTRATANTE, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que
compete ao Prefeito.
13.9. Os danos e prejuízos serão res.sarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório,
contado da notificação administrativa ao CONTRATADO, sob pena de multa.
13.1 O. O distrato, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade competente

da contratante .
14. LOCAL DE ENTREGA:

14.1 Os produtos deve.rão ser entregues conforme autorização emitida pela Secretaria Municipal
de Educação, Praç<J Municipal, s/n, Centro, Macururé - Bahia, CEP: 48.650-000
15. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:

•

15.1 O compromisso de fornecimento só estará c.aracteri:z<Jdo medi<Jnte o recebimento da Nota de

Empenho, Contrato ou documento equivalente d<l unidade gestora da despesa.
15.2 A entrega será realizad.a em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da solicitação da

Secretaria.
15.3 Não poderão s.er entregues produtos fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a

legislação em vigor e com marca diferente d<J constante na proposta.
15.4 Os produtos s.erão recebidos pelos responsáveis pelo recebim.ento e inspeção, nas

seguintes condições:
a)

ProvisoriamentE,, medi<Jnte recibo, para efeito de prn,terior verificação da conformidade do

material com a especificação, no prazo de <Jté 10 (dez) dias contados do_seu recebimento. Sendo
constatados defi,itos e divergências das especificações, o setor responsável recusará o
recebimento, dando c;iêncicJ dos motivos da recusa à CONTRATADA, que assumirá todas as
c;lespesas decorrentes, sem prejuí:z:o çjas penalid;;itji,s previstas em lei, devendo, no prazo de 05

~~
e
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(cinco) dias contado a partir da notificação, repor. Caso a verificação não seja procedida reputarse-á como realizada dentro do prazo fixado.
b)

Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do

fornecimento, ou, no caso em que não haja por parte da contratante, qualquer manifestação até o
prazo final do recebimento provisório.
15.5 Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto caso não haja qualquer manifestação da
CONTRATANTE, até o prazo final do recebimento provisório.
15.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela

perfeita execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
•

15.7 Não será considerada realizada a entrega para itens que tenham sido devolvidos por não

atenderem as especificações e marcas definidas na proposta, ou, quantidades a menor ou a
junhor do que a solicitada.
15.8 Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos

e demai$ provas exigida$ p.or norma$ técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento.
15.9 A Not.a Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de

fornecimento indicadas no EDITAL e na proposta da CONTRATADA.
15.10 A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou sul;lstituir, totalmente às suas expensas,

os produtos em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto
deste EDITAL, no pra.zo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da hora da convocação,

•

sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
15.11 A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do

prazo estabelecido no item 6.6, podendo ser adotada qualquer medida para desobstruir o
almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada caso.
15.12 A

entrega deverá ser realizada

por preposto

da CONTRATADA,

devidamente

uniformizados e identificados

16. DO PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos serão efetuados conforme disponibilidade fin.anceira da Administração, após a

protocolização da Not.<1 Fisc;al/F,;1tura qu.e d.everá ser atest;,da pelo fiscalizador competente, liquidada
pela Contabilidade e seja enc.aminhada à Secretaria de Administração e Finanças. Na data da
apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da certidão negativa
de débito com a seguridade social (CND), da CNDT e da certidão de regularidade com o FGTS, além

~-r
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das certidões de regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob pena de não
pagamento .
16.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à
sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devidamente corrigida.
16.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso

•

gere direito a reajuste de preço.
16.4. O descumprimento do subitem 16.1 deste edital poderá acarretar a rescisão do contrato, por
inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.

17.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte
forma: mensalmente, conforme fornecimento, exclusivamente através de crédito em conta
especificada pelo credor, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fisc_al/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.
17.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
17.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da empresa a

•

ser contratada.
17.4. O pagamento não isenta a empresa a ser contratsida da responsabilidade de correção dos erros
e imperfeições porventura apresentado.s após a liberação.

18.

REVISÃO DE PREÇOS

18.1. Os preços registrados poderão s.er revistos, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
c.ontidas na alínea "d" do inciso li do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
18.2. Quando o preço registrsido tornar-se superior ao preço praticado no mercado por movo
superveniente, o órgão gerencisidor convocará os fornecedore.s para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.~-
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18.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado

serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
18.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de

mercado observará a classificação original.
18.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder

cumprir o compromiss.o, o órgão gerencia.dor poderá:
18.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;
•

18.5.2. Convocar os demais fornecedores p<1ra assegurar igual oportunidade de negociação.
18.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata

de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
19. CANCELAMENTO
19.1. DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O registro do fornece.dor será cancelado quando:
a)

Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

b)

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tornar superior ao
preço praticado no mercado;

•

d) sofrer sanção prevista nos incisos Ili ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 8.666/1993 ou no art.

7° da Lei Feder<1I 10.520/2002.
19.1.1. O cancelamento de registros n<1s hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "d" deste item será

formalizado pela secretaria gerenciadora da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
19.2. DO R.EGISTRO DE PREÇO

19.2.1. O registro ele preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 19.1 ou, ainda, na

ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forç<1 junhor, que prejudique o
cumprimento da .ata, devidamente comprovados e justificados:
a)

b)

Por motivo de interesse público;
A pedido do fornecedor.

19.2.2. O cancelamento p<lrciaJ ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão

gerenciador, nas hipóteses previst;,s nesta Ata de Registro de Preços.
20. INCIDÊNCIAS FISCAIS

~·•.·.~
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20.1. Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, custos e despesas que sejam

devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a CONTRATADA.
20.2. A CONTRATADA deverá ter levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,

emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, enc_argos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente .
20.3. Ficando comprovado depois do negócio reali_4ado e antes da entrega do objeto que a

•

CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos
não incidentes sobre a compra, tais valores serão imediatamente excluídos, com a devolução ao
MUNICÍPIO, do valor por ventura.

21. REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
21.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo

ou em parte.
21. 4. O MUNICÍPIO se reserva ao d.ireito de revogar estç1 licitação, por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
decisão. Deverá, p.or outro lado, anulá-la se constatada ins,mável ilegalidade, baseado em parecer
escrito e devidamente fundamentado.
21.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da

•

presente licitação, re.ssalvadas as hipóteses legais, cõlbendo o ônus da prova exclusivamente ao
licitante/contratado.
22. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
22.1. Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverã.o s.er apresentados por escrito e

endereçados a pregoeira, contendo as informações p.,ra contato (telefone, endereço eletrônico,
contrato social ou instn,1mento equivalente acompanhado da procuração, quando necessário),
sendo que, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa

poderá

impugnar

o

Edital,

na

forma

eletrônica,

utilizando-se

do

e-mail

copel.prefeituramacurure@o.utJook.com, ou protocolados, no Setor de Licitações, situado á
Praça Municipal, s/n, Centro, MacLJruré - B<lhia, por via presencial no horário de expediente das

08:00 às 11:3.0 horas, e por via eletrônic<l elas 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira,
em dias úteis.

r0
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22.1.1. No caso de recebimento via e-mail. em horário estranho ao funcionamento oficial da
unidade responsável pelo acomeanhamento da Ucitação. os prazos estabelecidos neste
subitem. começarão a correr no primeiro dia e hora útil subsequentes. ao registrado na
correspondência eletrônica.
22.2. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal

de Macururé, aquele que não se manifestar até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da
sessão do pregão, apontando as falhas e/ou irregularidade que o Licitante considere que o viciaram.
22.2.1. Caberá a pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo previsto de Lei.

•

22.2.2. Acolhida à impugnação, caso não haja alteração na proposta, poderá ser definida e publicada

nova data para a realização do certame.
22.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados aa

pregoeira a, até três dias úteis anteriore.s à data fixada para abertura da sessão pública, protocolados
no endereço constante no preâmbulo ou por meio eletrônico via internet, através do e-mail
copel.prefeituramacurure@outlook.com, obedecido o critério previsto no subitem 22.1

e 22.1.1.

22.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.5. As respostas às impugnações e o.s esclarecimentos prestados pela pregoeira serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessados.
22.6. Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará

como recurso, recebendo tratamento de ação administrativa calcada no direito de petição, interposta
perante a pregoeira que encaminhará no prazo de 05 (cinco) dias à autoridade competente para no
prazo de 30 (trinta) dias, do recebimento, proceder o julgamento.
•

23. DAS DISPOSIÇÕES G.ERAIS
23.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das
propostas.
23.2. A qµalquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a pregoeira,

se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqu<ãstionavelmente, a alteração não afetar a
formulação d.as propostas.
23.3. Após apresents1ção da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de

fato superveniente e aceito pela pregoeirçi.
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23.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
23.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

23.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.7. É facultado a pregoeira ou à autoridade superior:
a)

A promoção d.e diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em

qualquer fase do pregão, i,endo vedada a inclusão posterior de d.ocumento que deveria constar
•

originariamente da proposta;
b)

Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e

classificação dos proponentes, des.de que sejam irrelevante.s, não firam o entendimento da proposta e
o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;

c)

Convocar os licita_ntes para quaisquer esclarecimentos porventura n_ecessários ao entendimento

de suas propostas;
23.8. A PREGOEIRA poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo

promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
23.9. Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do

instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto
prevalecerá o ofertado em lance verbal; se houver.

23.10. Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para

•

assinar o instrumento de contrato ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida
convocação será feita atravé.s de envio d_e fax, ofício, ou e-mail.

23.11. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou
retirada do empenho, o.u venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificç1damente, dentro do prazo
estabe.lecido e na vigência dsi sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à
Prefeitura Municipal de Macururé, o dJreito de, independentemente de qus1lquer aviso ou notificação,
renovar a licitação ou convocar os remanesc.entes;

23.12. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser enviados
através do correio eletrônico: copel.prefeituramacurure@outlook.com, ou protocolados, no Setor de
Licitações, sito à Praça Municipal, sin - Centro - Macururé - Bahia, por via presencial no horário de
expediente das 08:00 às 11 :30 horas, e por via eletrônica das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sextafeira, em dias úteis.
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23.13. Os autos do p,rocesso administrati110 permanecerão com vista franqueada aos interessados na

Diretoria de Compras e Licitação.
23.14. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do

Decreto nº 10.024, de 2019, da Lei Complementar nº 12.3, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993,
subsidiariamente .
23.15. Fica designado o foro da Cidade de Chorrochó - Estado da Bahia, para julgamento de

quaisquer questões judiciais resultante d.este edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

•

24. DOS ANEXOS

24.1. Fa_zem parte d.e.ste Edital, como Anexos:

a) Termo de Referência (ANEXO I);
b) Modelo de proposta de preços (ANEXO li);
c) Orçamento estimado (ANEXO Ili);
d) Minuta do Co.ntrato (ANEXO IV);
e) Modelo de Carta de Credenciamento. (ANEXO V); (FACULTADO

f) Declaração de atendimento $s condições de habilitação (ANEXO VI);
g) Declaração de atendimento ao inciso XX.XIII do artigo 7° da Constituição Federal (ANEXO VII);

•

h) Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer
entidade integrante da Administrç1ção Pública Municipal, EstaduaJ ou Federal, direta ou indireta
(ANl;XO VIU);
i) Modelo de declaração pa.ra microempresas e empresas de pequeno porte (ANEXO IX);

j) Declaração de dad_os do representante legal para assinatura do contrato (ANEXO X).
(FACULTADO)

d

Macururé/BA, 01 de junho de 2021.

Rita de Cássia ~~ãi~~~eira Nascimento
Pregoeira Oficial
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ANEXO 1
TERMO
DE REFERÊNCIA
-------------·----1.1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORMAÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, DO MUNICÍPIO DE MACURURÉ- BAHIA.

2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

•

2.1 - DESCRIÇÃO DOS ITENS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITs

lt(lm

1

►

2

LOTE;
0.1

MARCA
QUANT

UNJ:J

V. UNIT.

ACHOCOLATADO EM PÓ - Mínimo de 5.0%
de caqw, comp.osiç_~o: q1cau (=m pó e
lecitina de soja, estabilizante. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, quantidade do
produto e número de registro. Fabricado de
acordo com a legislação do CNNPA. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.
Apresentação do produto em embalagem
de 200g e secundária com 50 unidades.

40

FD

187,50

~ÇÚCAR CRISTAL - Acondicionad.o em
pacote plástico, íntegro, re.sistente, vedado
hermeticamente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) mese.s a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução 12/78
da CNNPA. Embalagem primária em pacotes
de 1 kg e secundária em fardos de 30 kg .
.. . - -- -· --

210

FD

114,00

V.TOTAL

-
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ADOÇANTE LÍQUIDO: Á base de sacarina
monossódica e ciclamato de sódio.
Embalagem plástica contendo tabela de
informação nutricional do produto. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir da
data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem de
100 mi
ALMÔNDEGAS BOVINAS AO MOLHO DE
~O MATE - Preparado, enlatado, em
embalagem devidamente identificada com
nome do produto, data de fabricação,
composição mínima e prazo de validade de
acordo com a Legislação Sanitária e
Ministério da Agricultura, embalagem
primaria de 830g e secundária com 12
unidades.
AMIDO DE MILHO - Embalado em papel
impermeável, limpo, não violado, resistente
e acondicionado em caixas de papelão
resistentes, que garantom a integridade do
produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.
Resolução CNNPA n• 12, de 1978.
Embalagem aproximada S00g

S

,~r

-

RESPEITO

~

20

UND

3,65

140

ex

183,60

150

UN_D

2,99

ARROZ BRANCO - longo, fino, Tipo 1, polido,
grãos inteiros, apresentar rendimento igual
ou superior a 2, 7 por kg. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. Pacotes de 1 kg e
~ecundária em fardos de 30 kg.

60

FD

195,00

ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo
lintegnil em sacos plásticos tr.,nsparentes e
atóxicos, limpos, nã.o vi_o.lado.s, re!:;i,stente.s,
acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identifiqção, procedência,
informações nutricionais, número-de lote,

30

KG

7,35

---
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quantidade do produto. Deverá apresentar
"alidade mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega. De acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Pacotes de 1
kg.
l<\RROZ PARBOILIZADO - Tipo 1, longo,
constituídos de graus inteiros, com teor de
unidade máxima 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade cj.o
produto. Deverá apre_sent0r valida.de
mínima de 06 (seis) meses a partir da dato
de entrega. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. Pacotes d.e 1 kg e
secundária em fardos de 30 kg.
AVEIA EM FLOCOS FINOS-- Embalada em
papel. impermeável, limpo, não violada,
resistente e acondicionada em caix<)s de
papelão, lata de folha de flandres ou
alumínio limpa, isento de ferrugem, não
amassada, resistente ou em pacote plásti,eo,
ransparente, limpo e res.istente que
garanta a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutrici.onais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar
"alidade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega. Resolução CNNPA ne
12, de 1978 Peso aproximado 500g.
- -

-
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BISCOITO SALGADO - Tipo cream cracker,
apresentando a seguinte composição
básica: farinha de trigo enriquecida com
'erro e ácido fálico e outras substâncias
permitidas. Acondicionado em embalagem
dupla, plástico atóxico transparente, com
respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses à partir da data do
rec.ebimento do produto. Embalagem d.e
4.00g e secundária com 20 unidades.
-- BISCOITO TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE:
Composição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fálico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
corante natural caramelo, cacau em pó, sal,
ermento químico (bicarbonato de sódio e
bicarbonato de amônia), melhora.dor de
farinha (metabissulfito de sódio)
estabilizante lecitina de soja, aromatizante
artificial, antioxidante ácido cítrico. Não
deve apresentar entre os ingredientes:
acidulante ácido lático e emusificante
esteroil-2-lactil lactato de sódio. Pode
conter traços de leite. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas sãs e
limpas 1 isenta de parasita_s e s1,.1jidades 1
devendo estar em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados os biscoitos
ou bolacha.s mal cozidas, queimadas com
caracteres organolépticos anormais. Não
poderá apresentar umidade ou bise.oi.tos
quebrados (percentual máx_i_mo para
aceitação: 10% de biscoitos quebrados).
Acondicionado em embalagem dupla,
plástico atóxico transp_arente, com
respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de
400g e secundária com 20 unidades.

ex

315

-

315

~

84,00

--
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-

95,00
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BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - Tipo
maisena, elab.orado com composição básica
de: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fálico, gordura vegetal, sal, ;,çúcar e
outras substâncias permitidas.
Acondicionado em embalagem dupla de
plástico atóxico transparente com
respectiva informação nutricional, data de
abricação/validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de
400g e secundária com 20 unidades.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR COCO:
Ingredientes farinha de trigo enriquecido
com ferro e acido fálico, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar, lecitina de soja, amido
de milho, açúcar invertdio, leite de coco,
coco ralado, leite integral, sal, aroma
artificial de coco. O produto não deve
apresentar-se queimado ou tostado e nem
quebrado. acondicionadas em caixas de
papelão. Prazo de validade: 12 meses; data
defabricação: máximo 30 dias.Emabalagem
de 400g e secundária com 20 unidades.
BISCOITO INTEGRAL - Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fálico,
farinha de trigo integral, gordura vegetal,
açúcar, açúcar invertido, sal, fermento
químico, bic_arbonato de amônia,
bicarbonato de sódio, e pirofosfato
dissodico, melhorador de farinha
metabissulfito de sódio e emulsificante
lecitina de soja de primeira qualidade, com
embalagem dupla, sendo a primaria de
400g e secundária com 20 unidades,
inviolado. Rotulagem segunda a legislação
vigente. Registro no órgão competente.
Com validade mínima de 120 dias à partir
da data de entrega.
-

E
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BISCOITO SAL ISENTO DE LACTOSE Produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada
com farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada. Açúcar invertido, açúcar, sal e

17

primaria de 400g e secundária com 20
unidades, inviolado. Rotulagem segunda a
legislação vigente. Registro no órgão
competente. Com validade mínima de 120
dias.
CAFÉ TORRADO E MOIDO - Produto de H
qualidade, isenta de glúten, em embalagem
aluminizada, com selo de pureza emitido
pela Associação Brasileira da Indústria do
Café - ABIC. Prazo de validade de 90 dias
após o empacotamento. Rotulagem
segundo os padrões da Resolução nº 259 de
20/09/2002 do MS. Apresentação do
produto: embalagem de 250g.Secundária
com 20 unidades.
CALDO DE CARNE- Matéria prima de boa
qualidade; constituído basicamente de
carne de boi desidratado, liofilizado, sal,
amido de milho, gordura vegetal,
condimentos, podendo conter corante
natural, apresentando-se livre de matérias

5

.

315

-···- -····

e vegetais, em embalagem metalizada,
resistente e atóxica com validade 12 meses
após a data de fabricação; acompanhado de
laudo de laboratório credenciado do lote a
ser entregue. O produto deverá estar de
acordo com a NTA 70 (Decreto 12.342/78);
peso aproximado de 60g e secundária com
10 unidades.
CALDO DE GALINHA- Matéria prima, limpa
e de boa qualidade; constituído
basicamente de carne de galinha
desidratada, li.ofiliz 0do sal, amido de milho,
gordura vegetal, condimentos, podendo
conter corante natural, apresentando-se
livre de m,térias terrosa, paras.itos, larvas e
detritos animais e vegetais, em embalagem
metalizada, termo soldável, resistente e
atóxita, validade 12 meses após a ,;lata de
~abricação; acompanhado de laudo de

--

ex

97,80

FD

108,00

.

--- - -

-

lterrosa, parasitas, larvas e detritos animais

18
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outros ingredientes, sem recheio, sendo a
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laboratório credenciado do lote a ser
entregue. O produto deverá estar de acordo
com a NTA 70 (Decreto 12.342/78); peso
aproximado de 60g e secundária com 10
unidades.

19

CANELA EM PAU - Acondicionado em saco
de polietileno, íntegro, atóxico 1 resistente,

~edado hermeticamente e limpo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
número do lote data de fabricação, data de
"alidade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade. De acordo com a rdc
nº276/2005. Pacote com aproximadamente
20

50g.
CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ -

60

PÇT

4,88

UNO

5,30

.

..

Pré-cozida, açúcar, amido, sais minerais,

21

tvitamina E, e aromatizante, acondicionada
em embalagem íntegra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. A embalagem
deverá constar externamente, os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número de registro e Normas de
Codex Alimentarius para fórmulas
destinadas a lactentes - FAO/OMS. O
produto deverá apresentar validad.e mínima
de 10 (dez) meses a partir da data de
entrega.Embalagem aproximada 230 g.
CEREAL INFANTIL A BASE DE MULTI-CEREAIS
- Com probiotico, contendo farinha précozida de vários cereais, a base de farinha
de trigo enriquecido com farinha de milho,
farinha de arroz, contendo carbonato de
cálcio, vitaminas (C, niacina, E, ácido
pantatênico, A, Bl, ácido fálico e D)
umarato ferroso, sulfato de zinco e
"anilina. Contem glúten. A embalagem
deverá constar externamente, os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do

150

15.0

.

.

.

5,30
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produto, número de registro e Normas de
CODEX Alimentares para fórmulas
destinadas a lactentes. FAO/OMS. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 10 (dez) meses a partir da data de
entrega. Embalagem aproximada 230g.

.

22

03

124

,

3,50

UND

150

-

..

50

KG

5,27

50

KG

6,63
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CÔCO RALADO - Embalagem primaria de
100g e secundária com 24 pacotes, lacrado
com informação nutricional e de forma
legível, data de fabricação e o prazo de
"alidade não poderá apresentar cheiro
alterado ou rançoso. Rotulagem de acordo
com a legislação vigente. Registro no órgão
competente.
COLORAU - Em pó fino, homogêneo,
elaborado a partir de urucum, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, isento de
materiais estranhos. Não deverá apresent;,r
misturas inadequadas ao produto,
formação de grumos, coloração clara
demais e sabor e odor alterados.
Acondicionado em embalagem primária de
plástico atóxico, resistente e
hermeticamente vedado, data de
fabricação/validade/lo.te e embalilgem
secundaria de plástico resistente. Prazo d.e
"alidade mínimo: 04 meses á partir da data
do recebimento do produto. Apresentação
do produto: Embalagem de 100g.
COMINHO MOÍDO - Extraído de sementes·
de cominho de primeira qualida.cJe, puro,
com aspecto, cor1 cheiro, sab.or
característicos 1 sem mi_sturas, isentos de
sujidades, parasitas e larvas.
!Acondicionados em sacos plásticos
ransparentes e atóxicos, limpos não
,iiolados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo. Acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional,

'
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número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 04 meses a
partir da data de recebimento do produto.
Apresentação do produto: Embalagem de
100g.

-- . - -

25

26

EXTRATO DE TOMATE - Simples,
concentrado, que não apresente acidez
acentuada. Produto resultante da
concentração da polpa de tomate por
processo tecnológico, preparado com frutos
maduros selecionados, isento de sujidades
e fermentação. Ingredientes: tomate, sal e
açúcar. É tolerada a adição de 1% de açúcar
e 5% de sódio. Acondicionado em
embalagem primária de caixa de papelão
cartonada, tipo longa vida ou aluminizada
ipo sachê com respectiva informação
nutricional, data de fabricação/ vali.dade/
lote e embalagem secuni;Jária de papel
resistente. Condições de acordo com NTADecreto 12486 de 20/01/1978. Prazo de
validade mínimo: 03 meses à partir da data
do recebimento do produto. Apresentação
do produto: embalagem de 340g.
FARINHA PARA MINGAU DE AVEIA- Farinha
para preparo de mingau inst,rntâneo
apresentando as seguintes características
nutricionais para 100 g do produto: máximo
de 400 calorias, máximo de 80g de
carboidratos e máximo de 285 mg de sódio.
Embalagem plástica, tipo saçhê, contendo
dados do fabricante, informação nutricional
sobre o produto, data de
fabricação/validade/lote. Prazo de vai.idade
mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Conteúdo: 200 a
300g

800

UND

5,25

VND

4,30

-·· -·
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FARINHA DE MANDIOCA- Fina, branca,
crua, embalada em pacotes plásticos,
~ransparentes, limpos, não violados,
resistentes, acondicionados em fardos. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 05 (cinco) meses a
partir da data de entrega. De acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 1 kg
e secundária em fardo de 30 kg.
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1- Classe
carioquinha, em sacos plásticos
ransparentes, isento de sujidades, não
1\1 iolados,

29

E
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141,00

FD
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210

FD

234,00

30

FD

249,00

número de lote, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da data de entrega.
De açorda com a resolução 12/78 da
CNNPA. Pacote de 1 kg e sec_undária em
fardo de 30 kg.

Ili,
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resistentes. Acondicionados em

fardos lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega. De
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Pacote de 1 kg e secundária em fardo de 30
kg.
FEIJÃO MACASSAR BRANCO TIPD° 1Embalado em sacos plásticos,
ransparentes, isento de sujidades,
resistentes, acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,

30

uRÉ

..-.:Y:.N

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO -Tipo
locão, amarelo, com a_specto, cor, cheiro~
sabor próprios com aus_ência de umidade,
fermentação, ranço, i_sento de sujidades,
parasitas e larva_s. Acon_dicionados em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, tampos
não violados, resistentes e qu,e garantam a
!integridade do produto até o momento do

·-

210

FD

82,50

•

consumo, acondicionado em fardos
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lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, nº do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
!validade mínima de 05 (cinco) meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante. Embalagem de S00g e fardo
com 30 kg.

·1:
,1
1,
11
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FUBÁ DE MILHO - Farinha para preparo de
cuscuz, enriquecida de ferro e ácido fálico.
Embalagem inviolada e sem mistura .
Rotulagem de acordo com a legislação
vigente. Registro no órgão competente.
Validade mínima de 120 dias a partir da
data de entrega. Apresentação do produto
em embalagem de 500g e se_cundária com
20 unidades.
-

32
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LEITE EM PÓ DESNATADO - Com sais
minerais instantâneos: Embalagem primaria
em lata 400g, não devendo estar amassada,
enferrujada e perfurações principalmente
nas emendas. Rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Registro no órgão
competente. Validade mínima de 6 meses.
LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL Apresentando os seguintes valores para 200
mi de leite pronto: mínimo de 120 calorias,
máximo de 10g de carboidratos, máximo de
7g de proteínas e de lipídeos, má_ximo de
125mg de sódio. Acondicionado em
recipiente hermético de sacos aluminizados
contendo informação nutricional, data d_e
fabricação/ validade/ lote. Deverá ser
inspecions,do pelo SIF ou SIE. Pra_w de
lvalidçide mínimo: 03 meses a partir da data_
do recebimento do produto. Apresentação
do produto em embalagem de 200g e
secundária com 50 unidades.
--

50

l.JNQ

20,03
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FD

342,50
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LEITE DE SOJA EM PÓ SEM LACTOSE Alimento com proteína isolada de soja e
soro de leite rico em vitamina A, B12, D,
iodo e zinco. Acondicionado em ambiente

35

hermético de sacos aluminizados contendo
informação nutricional, data de fabricação/
walidade/ lote. Deverá ser inspecionado
pelo SIF. Prazo de validade mínimo: 03
meses à partir da data de recebimento do
produto. Embalagem em lata 300g.
MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL l/llimento com alto teor nutritivo, elaborado
com trigo 100% integral, contem
carboidrato complexo, que forneçam
energia, fibras, vitaminas do complexo B e
isento de colesterol sem ovos, fabricada a
partir de matéria de boa qualidade, sem
grãos fermentados. Sem corantes, tendo no
máximo 13% de umidade em 100% do
produto, enriquecido com vitaminas. Os

20

UND

30,80

20

UNO

6,50

cortes deverão ser inteiros e homogêneos.

Após o preparo deverá apresentar soltos,
com consistência macia, porém não

36

pegajosa. Embalados em sacos de
polietileno atóxico, resistente e
transparente, embalagem primaria de S00g.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas isentas de matérias terrosas,

-

parasitas e larvas, com o mínimo

correspondente a 0,045g de colesterol por
quilo. As massas ao serem postas na água
não d.everão turvá-las antes da cacção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas.
Na embalagem nã,o po(lerá haver mistura

84,45

FD

).00

de outros tipos de macarrão. Com
rendimento mínimo após o cozimento de 2
~ezes a mais do peso antes da cacção,
embalagem primaria de S0Og e secundária
com 20 unidades
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MASSA DE SÊMOVITIPO ESPAGUETE
(MACARRÃO) - Massa alimentícia tipo se.ca
witaminada isenta de sujidades
Pasteurizado, médio sem ovos, embalagem
plástica resistente e transparente,
rotulagem contendo informações dos
ingredientes, composição nutricional, data
de fabricação e prazo de validade de no
mínimo seis meses, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de
500g e secundária com 20 unidades.
MARGARINA LIGHT -Aspecto, cheiro, sabor
e cor peculiares aos mesmos e deverão
estar isentos de ranço e de outras
características indesejáveis-embalagem de
polietileno leitoso e resistente,
apresentando vedação adequada.
Embalagem deverá conter externamente os.
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, n~mero de lote,
deverá apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega com
registro no ministério da agricultura,
SIF/DIPOA Embalagem de soog e
secundária com 12 unidades.
MARGARINA VEGETAL COM SAL Apresentando teor de lipídios máximo de
60%. Apresentando os valores por porção
de 10g: máximo de 1,2g de gorduras trans e
6,0g de gorduras teta.is Produto com
aspecto cor, cheiro e s.ab.or próprio,
acondicionado em embalagem primária de
pote plástico, com respectiva informação
nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Embalagem
secundária: caixa de papel resist.ente. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á p.a.rtir da
data do rec.ebimento do produto.
Embalagem de S00g e secundária com 12
unidades.

-

··-

200

FD

74,00

5

ex

93,60

----

ex

135

--

--

78,00

'
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MISTURA DE MINGAU: Mistura em pó,para
preparo de mingau, sabor banana. O
produto deve estar com suas características
de cor, sabor, cheiro, preservadas, deve s~r

formulado a partir de matérias-primas
selecionadas. Embalagem: deverá conter
externamente os dados de identificação,

600

KG

34,00

600

KG

34,00

90

FD

36,00

20

FD

70,00

procedência, informações nutricionais,

42

número de lote, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir d<J data de entrega. De
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Pacotes de 1 kg.
MISTURA DE MINGAU: Mistura em pó,para
preparo de mingau, sabor morango. O
produto deve estar com suas car<Jcterísticas
de cor, sabor, cheiro 1 preservadas, deve s~r
formulado a partir de matérias-primas
selecionadas. Embalagem: deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega. De
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Pacotes de 1 kg.
MILHO DE MUNGUNZÁ- Grão de milho
amarelo, seco process_ado em grãos crus 1
inteiros, para o preparo de mungunzá, com

aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre
de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas
e detritos animais ou vegetais,
acondicionados em saco plástico resistente.
A embalagem deve conter a validade de no
mínimo 06 a 01 ano. Pacote com 500g e
secundária com 12 unidades.

43

MILHO PARA PIPOCA TIPO 1- Preparados
com matérias primas sãs, limpas, isentas de
matérias terrosas e parasitas e de detritos
anim<Jis ou vegetais com no máximo de 15%
de umidade, embalagem 500g e secundária
com 20 unidades
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MOLHO DE TOMATE - Produto elaborado a
partir da polpa de tomate e adicionado de
especiarias, sal e açúcar. Embalagem de
papelão cartonada, tipo longa vida ou
aluminizada tipo sachê, contendo
informação nutricional, data de
'abricação/validade/ lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do
produto: 340g.
ÓLEO DE SOJA- De primeira qualidade,
100% natural; comestível; extrato refina.do;
limpo a embal 0gem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.
Embalagem primaria de 900ml e
secundária com 20 unidades
PROTEÍNA TEXTU RIZADA CLARA DE SOJA Apresentada em grãos, com aspecto cor,
cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades,
em saco plástico transparente; Rotulagem
contendo composição nutricional data de
fabricação. Deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. Apresentação do produto
em embalagem de S00g e secundária com
20 unidades.
SAL REFINADO - Sal iodado, constituído de
cristais de granulação uniforme e isento de
impurezas e umidade, acondicionado em
saco plástico, íntegro, atóxico, resJstente,
vedado hermeticamente e limpo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
número do lote data de fabricação,
quantidade do produto, número de
registro. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega. Resolução RDC nº 130, de 26 de
·unho de 2003. Embalagem de 01 kg e fardo
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4,00
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ex

170,00

.

160

- -

25

FD

112,20

FD

20,40

-

com 30 kg.

rA

~

41

~

-~

AClfRURÉ {~}

CO·MPROMrsso

48

SARDINHA EM CONSERVA: preparada com
pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido.
Imersa em óleo comestível acondicionada
em embalagem primária de folha de
landres sem apresentar qualquer dano
mecânico ou químico, com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Deverá conter
carimbo de inspeção do S.I.F/DIPOA.
Embalagem secundária caixa de papelão
resistente. OBS: NÃO PODE SER TIPO BOCA
ORTA. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto em
embalagem de 130g e secundária com 50
unidades.

E

RESPEITO

~

180

ex

237,50

200

UNO

1,67

49

vlNAGRE - Vinagre de álcool. Fermentado
acético de álcool e água. Conservante:
metabissulfito de sódio. Deve apresentar
registro no ministério de agricultura. Acidez
volátil: 4%. Embalagem de 500 mi e
secundária com 12 unidades.

529.640,40

TOTAL
.

3-00 PREÇO

•

3.1 O valor da mediana ap1.Jrado é de R$ 529.640,40 (quinhentos e vinte e nove mil,
seiscentos e quarenta reais e quarenta centc1vos) realizado através de cotações
apresentadas por empresas, cuja atividade permitem fornecer o produto objeto desta
necessidade.
Item

LOTE
02

1

CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA
OU TIPO MÚSCULO -Proveniente de espécie
bovina, sadia, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, em peças
congeladas e aparadas de no máximo 02 kg.
Aspecto: não amolecida, nem pegajos_a.
Cor: sem manchas esverdeadas ou

QUANT

UNO

V. UNIT.

100

KG

45,00

.

.

V.TOTAL

..

~ - ét.
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pardacentas, Em embalagem com filme· PVC
ou saco plástico transparente, contendo o
nome do produto, Deverá conter carimbo
de inspeção do SIF, SIE ou SIM A entrega
deverá estar de acordo com as normas da
Vigilância Sanitária e o estabelecimento
deverá ter registro de compra de carne
inspecionada e Alvará Sanitário,
CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA
!TIPO CHÃ DE DENTRO EM FILÉ Proveniente de espécie bovina, sadia,

a

3

manipulada em condições higiênicas
satisfatórias, em peças congeladas e
aparadas de no máximo 02 kg, Aspecto: não
amolecida, nem pegajosa. Cor: sem
manchas esverdeadas ou pardacentas, Em
embalagem com filme PVC ou saco plástico
ltransparente, contendo o nome do
produto, A entrega deverá estar de acordo
com as normas da vigilância sanitária,
CARNE BOVINA MAGRA DE 1' MOÍDACongelada (à -18ºc), com aspecto, cor,
cheiro e sa,bor próprios, devendo conter no
máximo 10% de gordura, deve estar isent,a
de cartilagens e ossos. Aspecto: não
amolecida, nem pegajosa, Cor: sem
manchas esverdeadas ou pardacentas

;,
j,
11

,I'
1,

11

4

-

-·-··

embalagem e identificação conforme
portarias do ministério da agricultura, dipoa
nº 304 de 22/04/96 e nº 304 de 22/04/96,
resolução da anvisa nº 105 de 19/05/99 e
da vigilância sanitária. Deverá conter
carimbo de inspeção do sif. Embalagem:

48,00

KG

200

700

KG

19,00

200

KG

47,60

500 g,
CHARQUE PONTA DE AGULHA- Preparado
com carne bovina ponta de agulha de boa
qualidade salgada, curada, seca de

consistência firme, com cor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitas e
materiais estranhos, embalada à vacuo, em
sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes, que
garantam a integridade do alimento até o
consumo, embalados em caixa de pap.elão
limpa, íntegra e re,sistente. NÃO POl:JERÁ
CONTER NITRITO/NITRATO EM SUA
COMPOSIÇÃO, A embalagem deveráconter
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externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Embalagem e
identificação conforme portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA NS 304 DE
22/04/96, Resolução da ANVISA NS 105 de
19/05/99 e a da Vigilância Sanitária. Deverá
conter carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 60 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
COTES DE FRANGO: COXA E SOBRECOXA Embalagem e identificação conforme
Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA Nª 304 de 22/04/96, Resolução da
ANVISA NS 105 de 19/05/99 e da Vilância
Sanitária. O produto deverá conter carimbo
de inspeção da SIF, SIE ou SIM e deverá
apresentar-se embalagens primárias de
sacos plásticos atóxicos, resistentes, de
coloração uniforme, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. Aspecto: não
amolecida, nem pegajosa. Cor: sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. A

~

...

-.

100

KG

12, 14

100

KG

12,00

entrega deverá estar de acordo co.m as
normas da Vigilância Sanitária. Prazo de

5
1 1

walidade mínimo: 03 meses a partir da data
do recebimento do produto.
FÍGADO - Apresentar-se congeladas, livre de
parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e sabor
próprios em porções individuais em sac.o
plástico transparente e atóxico, limpo, não
~iolado, resistente, que garanta a
integridade do produto. Acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem deverá conte
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade
do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do s1i;. O produto
deverá apresentar validade mínima de ;30
(trinta) dias a partir da data de entrega. Kg

..
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FRANGO INTEIRO - Apresentar-se
congeladas, livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa alterála ou encobrir alguma alteração, odor e
sabor próprios em porções individuais em
saco plástico transparente e atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. Acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem deverá contei
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade
do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. O produto
deverá apresentar validade mínima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega. Kg
LINGÜIÇA CURADA EM EMBALAGEM A
VÁCUO - Embalagem e identificação
conforme portarias do Ministério da
~gricultura, DIPOA Nº 304 d.e 22/04/96,
Resolução da ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e
da Vigilância Sanitária. Deverá conter
carimbo de inspeção do SIF ou outro órgão
responsável. Prazo de validade mínimo: 03
meses a partir da data do recebimento do
produto. Embalagem de 2,5kg.
PEITO DE FRANGO - Apresentar-se
congeladas, livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa alterála ou encobrir alguma alteração, odor e
sabor próprios em porções individuais em
saco plástico transparente e atóxico, limpo,
não violado, re.sistente, que gara_nta a
integridade do produto. Acondicionado em
caixas lacradas. A emb.alagem deverá con,te1
externamente os dados de identifi.cação,
procedência, número de lote, quantidade
do produto, núm.e.ro do regis.tro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. O produto
deverá apresentar validade mínima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega. Kg

E
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9,90

KG

700

...

--

290

KG

20,06

300

KG

13,24

...

~
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FILÉ DE MERLUZA- Congelado, sem pele,
sem espinha, com 110 a 150 gramas cada,
embalados em camadas separadas, por
"ilmes plásticos, transparentes e atoxicas.
Embalagem contendo 1 kg. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número do registro do
ministério da agricultura/sif/dipoa e
carimbo de impressão da sif e atender as
especificações técnicas da nta09 do decreto
estadual nº 12.486 de 20/10/78. O produto
deverá apresentar validade mínima de 30
(trinta)dias a pi)rtir da data de entrega na
unidade requisitante.

E

RESPEITO

100

.·~·

lWV
~

28,00

KG

78.853,40
TOTAL

4DO PREÇO

4.1. O valor da mediana estimado apurado é de R$ 78.853,40 (setenta e oito mil, oitocentos e
cinquenta e três reais e quarenta centavos) realizado através de cotações apresentadas por
empresas, cuja atividade permitem fornecer o produto objeto desta necessidade.

5- DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

4.1 O licitante deverá apresentar as amostras de todos os itens (produtos) para que a
Coordenação da Alimentação Escolar e o Co.nse.lho de Alimentação Escolar Municipal

•

inspecionem e verifiquem s.e os produtos ofertsidos guardam conformidade com as
exigências de.ste termo de referência, conforme as seguintes exigências/itens que se
seguem, bem e.orno se estão próprio.s pan, consumo de acordo com as Normas Sanitárias
vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e do
Ministério da Agricultura Pecuária e Ab.astecimento.
4.2 As amostras serão avaliadas pela Coordenação de Alimentação Escolar e Conselho
de Aliments1ção Escolar Municipal devendo ser analisç1das e após o encerramento do
prazo de entrega dos itens, para emissão do competente par(;)cer técnico acerca da
conformidade dos produtos fornecidos.
4.3 Não será admitido que a licitante apresente para análise da amostra marca divergente
daquela especificada na sua proposta de preços anexada no sistema. Caso haja

,ec~sidade de altecaçao, , trn~ de>ecá sec deSdam,~• c}':'lida :,

~
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análise, sempre atendendo aos mesmos critérios técnicos exigidos neste termo de
referência, sem acréscimos no valor do item.
4.4As amostras deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Educação, localizada na
Praça Municipal, s/n, Centro, Macururé - Bahia, CEP: 48.650,000, de segunda à sexta de
08:00h às 12:00h, conte.ndo as e.tiql!etas de identific<1.ção da empresa que as enviou.
4.5 O prazo para entrega das amostras será de 02 (dois) dias úteis a partir do resultado da
licitação;
4.6As amostras deverão ser em emb.alagem original e intac;ta contendo as seguintes
··
informações:
·

•

a) Identificação do prod1,1to
b) maJca
e) nome e endereço do fabricante
d) ingredientes específicos
e) tabela nutricional
f) orientação sobre o preparo

g) data de fabricação
h) data de validade
i) peso líquido
4. 7 As amostras deverão ser os mesmos prodl!tos a serem comercializados (marca, peso,
embalagem, sabor etc.), devendo apresentar-se:

•

4.7.1 Etiquetadas com o nome da empresç1, o número do Pregão e a que item pertence;
4.7.2 Acompanhadas cia relação de Amostras apres.entada.s pela empresa;
4.7.3 Obrigatória a entrega da Fich<1. Técnica do produto contendo as informações: marca,

nome da empresa responsável pela produção e tipo de embalagem (primária e
secundária), composiçã,o cio produto, pra:z:o de validade;
4.7.4 Registros de Rótulo de Produtos de Origem Animal no Serviço de Inspeção (Federal

ou Estadual);
4.8 • As amostras serão avaliadas pela equipe de Nutricionistas, através de análise visual.
Parágrafo único . A empre.sa que não apresentar as amostras ou apresentá-las em
desacordo

com

as

especificações

exigidas

neste

termo

de

referência

serão

~

desclassificadas.
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Correrão por conta das licitantes todas as despesas com envio das amostras, embalagem,
seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da
entrega e da própria aquisição dos produto!;,.
Após análise do setor competente, exceto as que forem utilizadas r,ara análise sensorial,
as amostras serão doadas à Secretaria Municipal de Assistência Social.
As amostras apresentadas para avaliação e seleção do produto serão submetidas a testes
necessários para aceitação seguindo o Art. 41 da Resolução nº 06, de 08 de junho de 2020
do Ministério da Educação/Fundo Naçional de Desenvolvimento da Educação.
•

5 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1 Os produtos deverão ser entregues conforme autorização er:iitida pela Diretoria
Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Educa.ção. O prazo de entrega será
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data do rece_bimento da ordem de fornecimento. A
entrega não implica em aceitação, mas transferência da responsabilidade pela guarda e
conservação dos produtos.

6 - FORMA DE ENTREGA E TRANSPORTE DOS PRODUTOS

'
6.1 O Município s.e reserva o direito de aumentar ou diminuir as quantidades,
antecipar ou
postergara data de entrega, mediante comunicação à Contratada con'Y' antecedênGia de no
mínimo 03 (três) dias.

•

1

6.2 No ato da entrega o produto não poderá apresentar mais di:: 30 (trinta) dias de
fabricação, caso contrário não será recebido.

·· ·
{

6.3 O controle de qualidade será realizado no ato da entrega pelos funcionários
responsáveis da equipe do almoxarifado. Produtos com qualidade inferior (embalagens
danificadas, estragados ou deteriorados) não serão aceitos.
6.4. Os alimentos devem ser transportados em veículo próprio utilizado para esse fim. O
veículo deve ser higienizado, sendo adotadas m!;!didas a fim de garantir a ausência de
vetores e pragas urbanas.
6.4.1 Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas, animais,
produtos de limr,e;::a e outros materiais que possam contaminá-los.
6.4.2 Os entregadores deverão estar devidamente identificcedos com o nome da empresa,
uniformizados, com

hábitos de higiene satisfatórios,

conforme boas práticas de

fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relaci.onamento no local de

~
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entrega.
6.5 Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade
com o contrato, a contratada deverá efetu.ar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de
03 (três) dias úteis, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.
6.6 As cestas entregue serão sujeitas à inspeção de conferência dos itens licitados pelos
servidoresdo almoxarifado.

7 - OBRIGAÇÕES 0A CONTRATADA

Atender às Ordens de Fornecimento, fornecendo os produtos descritos por este instrumento,
•

nos preços constantes de sua proposta e em conformidade com as especificações
estipuladas neste Termo de Referência;
Disponibilizar os produtos para serem entregues conforme a necessidade do Município, sem
que com isso haja qualquer custo adicional;
Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto contratado;
Entregar os produtos em perfeito estado, sem utilização prévia por outrem e sem violação de
suas embalagens originais;
Responsabilizar-se pela qu.ali.dade dos produtos, substituindo, de imediato, por outros em
conformidade, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se
adequarem às especificações constantes do Termo de Referência e anexos, sob pena de

•

aplicaçãodas sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;
Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo Município;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante,sem custos adicionais para a mesma;
Observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido neste Termo
de Referência;
Manter durante a vigência do Contrato compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitaç.ãçi ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao
Município, de imediato, qualquer alteração que poss.a comprometer a continuidade da
contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;

.·
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Disponibilizar números telefônicos, endereços eletrônicos, sites ou outros meios igualmente
eficazes, para comunicação entre o gestor/fiscill do contrato e a Contratilda;
Permitir ao Município exercer a fiscalização da entrega dos produtos licitados, inclusive
fornecendo informações aos seus prepostos;
Dirimir quaisquer dúvidas e/ou prestar escl.i.recimentos <!Cerca do ol;>jeto do Contrato.
Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto contratado, ou qualquer
obrigação decorrente deste instrumento sem prévia autorização do órgão gerenciador.

•

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Oferecer todas as informaçôes necessárias para que a Contratada possa executar o objeto
deste Termo de Referência;
Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipul,idos, mediante a apresentação da
Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada, depois de constatado o cumprimento das
obrigações da Contratada;
Designar um servidor paril acomp,inhar o fornecimento e efetuar fiscalização do objeto
deste Instrumento;
Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal de contrato;
Acompanhar os fornecimentos,

podendo intervir durante a sua execução,

inclusive

rejeitando, no todo ou em parte, os produtos entregues fora das especificações deste
•

Instrumento;
Notificar, por escrito, il ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do
Acordo, fixando prazo para sua correção.

9 - ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRA TO

A fiscalização dos produtos e serviços será exercida pelo fiscal do contrato, que será
nomeado pela Secretaria Municipal da Educação, ao qual competirá fazer cumprir as
condições estabelecidas em contrato, a seguir:
Atestar as Notas Fiscais, com a identificação do nome completo e matrícula, depois de
verificado que a prestação do serviço ou aquisição do material .itendeu às condições
contratadas;

~
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Ter conhecimento de todas as condições de contratação, em especial das disposições
constantes dos instrumentos convocatórios e dos termos do contrato;
Acompanhar,

examinar

e

analisar

se

o

serviço

está

sendo

executado

ou

o

material/equipamento estásendo entregue de acordo com todas as condições de contratação;
Controlar a medição dos serviços executados,

aprovando a medição dos serviços

efetivamente realizados;
Registrar em livro próprio, todas as ocorrências relativas à execução do contrato, tomando
as providências necessárias à sua regularização;
•

Estabelecer prazos para a contratada regularizar as ocorrências identificadas na fiscalização
com a ciência do gestor nos casos que podem resultar na execução diversa do objeto
contratado;
Receber, provisoriamente, as aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade,
mediante termo circunstanciado, quando não for designada Comissão de Recebimento ou outro
servidor; Acompanhar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, comunicando à unidade
competente, eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como
os pedidos deprorrogação, se for o caso;
Propor ao Gestor do Contrato aplicação de penalidade ao fornecedor/prestador de serviço
em casode atraso, inexecução ou descumprimento das condições de contratação;
No caso de serviços continuados, propor ao Titular do órgão as providências que permitam

•

a instauração de procedimentos para a nova contratação com antecedência de 90 (noventa)
dias; e Propor medidas que visem à melhoria contínua da execução do contrato.
O fiscal do contrato deverá exercer rigoroso controle o recebimento dos produtos, aprovando
oseventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
O fiscal do contrato notificará a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com o
acordado, sempre por escrito, com prova de rec.ebimento da notificação (procedimento
formal, com prazo), anotar todas as ocorrências, tomando as providências que estejam sob
sua alçada e encaminhandoàs instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada; O
fiscal do contrato deverá atestar e
encaminhar ime.diatamente as Notas Fiscais Eletrônicas, observando previamente se a

r -~

faturaapresentada pela Contratada refere-se ao objeto que foi efetivamen~atado.
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10 -ATRIBUIÇÕES DO G_ESTOR DO CONTRATO

O gestor como representante da Administração Pública deve acompanhar o trabalho do
fiscal, observar o cumprimento, pela contratada, das regras previstas no instrumento
contratual, tendo como atribuições:
Acompanhar o processo licitatório em todas as. suas fases, até a assinatura do
contrato; Abrir pasta para cada contrato, visando arquivar eventuais termos
aditivos;

•

Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e
encaminhar o processo administrativo à unidade de contratos, com a devida antecedência,
com a solicitação de prorrogação;
Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, observando
para queo valor do contrato nã.o seja ultrapassado;
Acompanhar a evolução dos preços de mercado referentes ao objeto contratado e informar à
unidade competente as oscilações bruscas;
Comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de
penalidade,após os contatos prévios com a contratada;
Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua
responsabilidade;

•

utorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia
contratual em favor da contratada;
Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com
oestabelecido no instrumento contratual;
Zelar pela fiel execução do objeto, com apoio do fiscal qo contrato, sobretudo no que
concerne àqualidade dos materiais ut_ilizados e d.os serviços prestados;
Acompanhar o cumprimento, peJa contratacJa, do cronograma físico financeiro;
Encaminhar à unidade de contrsi.tos pecJido de alteração em projeto, serviço ou de
acréscimos (quantitativos e qualit<;lJivos) ao contrato, acompanhado das devidas justificativas
e observadas as disposições do artigo 65 da L.ei n. 8.666/1993.
~-

11 -VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

~ ~
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A validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
12 - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste Termo de Referência,
correrá àconta da dotação orçamentária vigente.
13 - PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, de acordo com o
cronograma financeiro da Contratante, em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal

•

Eletrônica e prévia verificação da regularidade fiscal

oa empresa contratada.

Na data da apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, a empresa deverá estar de posse, em
plena vigência,· da Certidão de Regularidade Fisc_al do FGTS, da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas, das certidões de regularidade com as fazendas municipal, estadual e
federal (conjuntacom a Dívida Ativa da União e INSS), sob pena de não pagamento.
14 - DAS PENALIDADES

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
•

lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
dacontratação;

•

•

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

•

Fraudar na execuç;:io do contrato;

•

Comportar-se de modo inidôneo;

•

Cometer frauoe fiscal;

•

Não mantiver a proposta.

•

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

•

Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativospara a contratante;

•

Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor daparcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

•

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso deinexecução total do objeto;

• Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória,

e/-
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subitem acima,será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
• Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o município de Macururé/BA, pelo
prazo deaté dois anos;
• Declaração de inidoneidade para licitar ou contn;itar com a administração pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própric1 autoridade que aplicou a penc1lidade, que será concedida
sempre que a contratada ressarcira contratante pelos prejuízos causados.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ili e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as

•

empresas ouprofissionais que:
• Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimentode quaisquer tributos;
• Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
• Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atosilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9. 784, de 1999.
A autoridade competente, na c1plicação da.s sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pen<J, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

•

Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o
pagamento damulta devida.
A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalid<Jdes, a depender do
grau da infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração
Pública Municipal, não impedindo que a Administração cancele esta Ata de Registro de
Preços. A competência para apuração de responsabilidade e consequente aplicação das
penas aqui previstas são exclusivas doórgão gerenciador, salvo quanto a pena de deciaração
de inidoneidade, que comp.ete ao Prefeito.
Os danos e prejuízos s.erão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas, após c.onclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contad_o da notificação administnetiva ao FORNECEDOR, sob pena de multa.
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O cancelamento do registro, assegurado o contrç1ditório, é forrnaliz:ado por despacho da
autoridadecornpetente do órgão gerenciador.
15 -CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demais condições e exigências a serem cumpridas pelas empresas interessadas, bem
corno a descrição das penalidades para a Contratada, por desacordo com as atribuições
definidas neste Termo de Referência, estarão descritas no Edital de licitação.
Os casos omissos ou dúvidas que surgirem quando da execução do Contrato serão
resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação.
•

Fica eleito, com exclus.ão de qualquer outro, o foro da Comarca da Contratante, para dirimir os
litígiosdecorrentes da. licilê,ção, bem corno do contrato ao mesmo vinculado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ- l3AHIA
ANEXO li
MODELO DE PROPOSTA

Macururé, xxxx de xxxx de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Macururé • Bahia
At.: PREGOEIRA Municipal
Pregão Eletrônico nº 002/2021
Sa. PREGOEIRA,
•

Atendendo à solicitação desta conceituada Prefeitura, a t;impresa .................... , CNPJ nº ..................... ,
situada na ...................... , vem apresentar a sua Proposta de Preço para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, PARA FORMAÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO
JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA_L DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE MACURURÉ· BAHIA

, conforme detalhamento nos quadros a seguir:
ITEM

1

•
2

3

LOTE 01
ACHOCOLATADO EM PO · Mínimo de 50% de cacau,
composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais,
número do lote, quantidade do produto e número de
registro. Fabricado de acordo com a legislação do
CNNPA. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. Apresentação do
produto em embalagem de 200g e secundá.ria com 50
unidades.
AÇUCAR CRISTAL· Acondicionado em pacote plástico,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem
primária em pa<::otes de 1 kg e secundária em fardos de 3 O
kg.
ADOÇANTE LÍQUIDO : Á base de sacarina
monossódica e ciclamato de sódio. Embalagem plástica
contendo tabela de informação nutricional do produto.
Prazo de validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 100 mi

QUANT

UND

40

FD

210

FD

20

UND
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4

5

•
6

7

•

8

9

ALMONDEGAS BOVINAS AO MOLHO DE TOMATE
- Preparado, enlatado, em embalagem devidamente
identificada com nome do produto, data de fabricação,
composição mínima e prazo de validade de acordo com a
Legislação Sanitária e Ministério da Agricultura,
embalagem primaria de 830g e secundária com 12
unidades.
AMIDO DE MILHO - Embalado em papel impermeável,
limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas
de papelão resistentes, que garantam a integridade do
produto. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de
1978. Embalagem aproximada 500g
ARROZ BRANCO - longo, fino, Tipo !, polido, grãos
inteiros, apresentar rendimento igual ou superior a 2, 7 por
kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Pacotes de 1 kg e secundária em fardos de 3 O k!!.
ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo !integral em
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Pacotes de 1 kg.
ARROZ PARBOILIZADO - Tipo 1, longo, constituídos
de graus inteiros, com teor de unidade máxima 15%,
isento de sujidades e materiais estranhos. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, ínformações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a part_ir da data de entrega. De
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Pacotes de 1
kg e secundária em fardos de 3 O kg.
A VEIA EM FLOCOS FINOS - Embalada em papel
impermeável, limpo, não violada, resistente e
acondicionada em caixas de papelão, lata de folha de
flandres ou alumínio limpa, isenta de ferrugem, não
amassada, resistente ou em pacote plástico, transparente,
limpo e resistente que garanta a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978 Peso

140

ex

150

UND

60

FD

30

KG

210

FD

150

UND
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aproximado 500g.

••
•

BISCOITO SALGADO - Tipo cream cracker,
apresentando a seguinte composição básica: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e outras
substâncias permitidas. Acondicionado em embalagem
10 dupla, plástico atóxico transparente, com respectiva
informação nutricional, data de fabricação/validade/lote.
Prazo de validade mínimo: 03 meses à partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de 400g e secundária
com 20 unidades.
BISCOITO TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE:
Composição básica: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
corante natural caramelo, cacau em pó, sal, fermento
químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amónio),
melhorador de farinha (metabissulfito de sódio)
estabilizante lecitina de soja, aromatizante artificial,
antioxidante ácido cítrico. Não deve apresentar entre os
ingredientes: acidulante ácido lático e emusificante
esteroil-2-lactil lactato de sódio. Pode conter traços de
leite. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas
11
sãs e limpas, isenta de parasitas e sujidades, devendo estar
em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os
biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas com
caracteres organolépticos anormais. Não poderá apresentar
umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo para
aceitação: 10% de biscoitos quebrados). Acondicionado
em embalagem dupla, plástico atóxico transparente, com
respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do produto.
Embalagem de 400g e secundária com 20 unidades.
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - Tipo maisena,
elaborado com composição básica de: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal,
açúcar e outras substâncias permitidas. Acondicionado em
12 embalagem dupla de plástico atóxico transparente com
respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do produto.
Embalagem de 400g e secundária com 20 unidades.
BISCOITO TIPO ROSQUJNHA SABOR COCO:
Ingredientes farinha de trigo enriquecido com ferro e
acido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, lecitina
de soja, amido de milho, açúcar invertdio, leite de coco,
13 coco ralado, leite integral, sal, aroma artificial de coco. O
produto não deve apresentar-se queimado ou tostado e
nem quebrado. acond_icionadas em caixas de papelão.
Prazo de validade: 12 meses; data defabricação: máximo
30 dias.Emabalagem de 400g e secundária com 20

315

ex

315

ex

315

ex

32

ex
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unidades.

•
•

BISCOITO INTEGRAL - Farinha de trigo emiquecicja
com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, goroura
vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermento químico,
bicarbonato oe amónio, bicarbonato de sódio, e pirofosfato
dissodico, melhorador de farinha metabissulfito de sódio e
14 emulsificante lecitina de soja de primeira qualidade, com
embalagem dupla, sendo a primaria de 400g e secundária
com 20 unidades, inviolado. Rotulagem segunda a
legislação vigente. Registro no órgão competente. Com
validade mínima de 120 dias à partir da data de entrega.
BISCOITO SAL ISENTO DE LACTOSE - Produto
obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de
massa preparada com farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada. Açúcar invertido, açúcar, sal e outros
15 ingredientes, sem recheio, sendo a primaria de 400g e
secundária com 20 unidades, inviolado. Rotulagem
segunda a legislação vigente. Registro no órgão
comoetente. Com validade mínima de 120 dias.
CAFE TORRADO E MO IDO - Produto de 1º qualidade,
isenta de glúten, em embalagem alumini;zada, com selo de
pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do
Café - ABIC. Prazo de validade de 90 dias após o
16 empacotamento. Rotulagem segundo os padrões da
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do MS. Apresentação do
produto: embalagem de 250g.Secundária com 20
unidades.
CALDO DE CARNE - Matéria prima de boa qualidade;
constituído basicamente de carne de boi desidratado,
liofilizado, sal, amido de milho, gordura vegetal,
condimentos, podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias terrosa, parasites, larvas
17 e detritos animais e vegetais, em embalagem metalizada,
resistente e atóxica com validade 12 meses após a data de
fabricação; acompanhado de laudo de laboratório
credenciado do lote a ser entregue. O produto deverá estar
de acordo com a NTA 70 (Decreto 12.342/78); peso
aproximado de 60g e secundária com 1O unidades.
CALDO DE GALINHA - Matéria prima, limpa e de boa
qualidade; constitllído basicamente de carne de galinha
desidratada, liofilizado sal, amido de milho, gordura
vegetal, condimentos, podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias tenos3, parasitas, larvas
e detritos animais e vegetais, em embalagem metalizada,
18 termo soldável, resistente e atóx.ica, validade 12 meses
após a data de fabricação; acompanhado de laudo d_e
laboratório credenciado do lote a ser entregue. O produto
deverá estar de a_cordo com a NTA 70 (Decreto
12.342/78); peso aproximado de 60g e secundária com 1O
unidades.
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CANELA EM PAU - Acondicionado em saco de
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade. De acordo com a rdc nº276/2005.
Pacote com aproximadamente 50g.
CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ - Précozida, açúcar, amido, sais minerais, vitamina E, e
aromatizante, acondicionada em embalagem íntegra,
resistente, vedada hermeticamente e limpa. A embalagem
deverá constar externamente, os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto, número de registro e N armas de
Codex Alimentarius para fórmulas destinadas a lactentes FAO/OMS. O produto deverá apresentar validade mínima
de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.Embalagem
anroximada 23 O g.
CEREAL INFANTIL A BASE DE MULTI-CEREAJS Com probiotico, contendo fürinha pré-cozida de vários
cereais, a base de farinha de trigo enriquecido com farínha
de milho, farinha de arroz, contendo carbonato de cálcio,
vitaminas (C, niacina, E, ácido pantatênico, A, Bl, ácido
fólico e D) fumarato ferroso, sulfato de zinco e vanilina.
Contem glúten. A embalagem deverá constar
externamente, os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número de registro e Normas de CODEX
Alimentares para fórmulas destinadas a lactentes.
FAO/OMS. O produto deverá apresentar validade mínima
de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem
aproximada 230g.
COCO RALADO - Embalagem primaria de 100g e
secundária com 24 pacotes, lacrado com informação
nutricional e de forma legível, data de fabricação e o prazo
de validade não poderá apresentar cheiro alterado ou
rançoso. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Registro no órgão competente.
COLORAU - Em pó fino, homogêneo, elaborado a partir
de urucum, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
isento de materiais estranhos. Não deverá apresentar
misturas inadequadas ao produ.to, formação de grumos,
coloração clara demais e sabor e odor alterados.
Acondicionado em embalagem primária de plástico
atóxico, resistente e hermeticamente vedado, data de
fabricação/validade/lote e embalagem secundaria de
plástico resistente. Prazo d.e validade mínimo: 04 meses á
partir da data do recebi.menta do produto. Apresentação do
produto: Embalagem de 100g.
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COMINHO MO IDO - Extraído de sementes de cominho
de primeira qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro,
sabor característicos, sem misturas, isentos de sujidades,
parasitas e larvas. Acondicionados em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. Acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de 04 meses
a partir da data de recebimento do produto. Apresentação
do produto: Embalagem de 1OOg.
EXTRATO DE TOMATE - Simples, concentrado, que
não apresente acidez acentuada. Produto resultante da
concentração da polpa de tomate por processo
tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados,
isento de sujidades e fermentação. Ingredientes: tomate,
sal e açúcar. É tolerada a adição de 1% de açúcar e 5% de
sódio. Acondicionado em embalagem primária de caixa
de papelão cartonada, tipo longa vida ou aluminizada tipo
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fabricação/ validade/ lote e embalagem secundária de
papel resistente. Condições de acordo com NTA - Decreto
12486 de 20/01/1978. Prazo de validade mínimo: 03
meses à partir da data do recebimento do produto.
Aoresentação do oroduto: embalagem de 340g.
FARINHA PARA MINGAU DE AVEIA - Farinha para
preparo de mingau instantâneo apresentando as seguintes
características nutricionais para 100 g do produto: máximo
de 400 calorias, máximo de 80g de carboidratos e máximo
de 285 mg de sódio. Embalagem plástica, tipo sachê,
contendo dados do fabricante, informação nutricional
sobre o produto, data de fabricação/validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do oroduto. Conteúdo: 200 a 300g
FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua,
embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados em fardos. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Pacote de 1 kg e secundária em fardo de 3 O kg.
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Classe carioquinha,
em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não
violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima çle
06 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 1 kg e secundária
em fardo de 3 O kg.
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FEIJÃO MACASSAR BRANCO TIPO 1 - Embalado em
sacos plásticos, transparentes, isento de sujidades,
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Pacote de 1 kg e secundária em fardo de 30 kg.
FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO -Tipo flocão,
amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com
ausência de umidade, feimentação, ranço, isento de
sujidades, parasitas e larvas. Acondicionados em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, tampos não violados,
resistentes e que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionado em fardos lacrados.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, infonnação nutricional, nº do
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
Embalagem de 500g e fardo com 30 kg.
FUBA DE MILHO - Farinha para preparo de cuscuz,
enriquecida de ferro e ácido fólico. Embalagem inviolada
e sem mistura. Rotulagem de acordo com a legislação
vigente. Registro no órgão competente. Validade mínima
de 120 dias a partir da data de entrega. Apresentação do
produto em embalagem de 500g e secundária com 20
unidades.
LEITE EM PO DESNATADO - Com sais minerais
instantâneos: Embalagem primaria em lata 400g, não
devendo estar amassada, enferrujada e perfurações
principalmente nas emendas. Rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Registro no órgão competente.
Validade mínima de 6 meses.
LEITE EM PO TIPO INTEGRAL - Apresentando os
seguintes valores para 200 ml de leite pronto: mínimo de
120 calorias, máximo de 10g de carboidratos, máximo de
7g de proteínas e de lipídeos, máximo de 125mg de sódio.
Acondicionado em recipiente hermético de sacos
aluminizados contendo informação nutricional, data de
fabricação/ validade/ lote. Deverá ser inspecionado pelo
SIF ou SIE. Prazo de validade mínimo: 03 meses a partir
da data do recebimento do produto. Apresentação do
produto em embalagem de 200g e secundária com 50
unidades.
LEITE DE SOJA EM POSEM LACTOSE - Alimento
com proteína isolada de soja e soro de leite rico em
vitamina A, Bl2, D, iodo e zínco. Acondicionado em
ambiente hennético de sacos aluminizados contendo
informação nutricional, data de fabricação/ validade/ I9t\'.
Deverá ser inspecionado pelo SIF. Prazo de validade
mínimo: 03 meses à partir da data de recebimento do
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produto. Embalagem em lata 300g.
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MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL-Alimento com
alto teor nutritivo, elaborado com trigo 100% integral,
contem carboidrato complexo, que forneçam e1wrgia,
fibras, vitaminas do complexo B e isento de colesterol sem
ovos, fabricada a partir de matéria de boa qualidade, sem
grãos fermentados. Sem corantes, tendo no máximo 13 %
de umidade em 100% do produto, enriquecido com
vitaminas. Os cortes deverão ser inteiros e homogêneos.
Após o preparo deverá apresentar soltos, com consistência
macia, porém não pegajosa. Embalados em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente, embalagem
primaria de 500g.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Deverá ser fabricado
a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas, com o mínimo correspondente
a 0,045g de colesterol por quilo. As massas ao serem
postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Na embalagem
não poderá haver mistura de outros tipos de macarrão.
Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a
mais do peso antes da cocção, embalagem primaria de
500g e secundária com 20 unidades
MASSA DE SEMOLA TIPO ESPAGUETE
(MACARRÃO) - Massa alimentícia tipo seca vitaminada
isenta de sujidades Pasteurizado, médio sem ovos,
embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem
contendo informações dos ingredientes, composição
nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo seis meses, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Embalagem de 500g e secundária com 20
unidades.
MARGARINA LIGI-IT - Aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e
de outras características indesejáveis -embalagem de
polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação
adequada. Embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega com
registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA
Embalagem de 500g e secundária com 12 unidades.
MARGARINA VEGETAL COM SAL -Apresentando
teor de lipídios máximo de 60%. Apresentando os valores
por porção de 10g: máximo de 1,2g de gorduras transe
6,0g de gorduras totais Produto com aspecto cor, cheiro e
sabor próprio, acondicionado em embalagem primária de
pote plástico, com respectiva informação nutricional, data
de fabricação/validade/lote. Embalagem secundária: caixa
de papel resistente. Prazo de validade mínimo: 03 meses á
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partir da data do recebimento do produto. Embalagem de
500g e secundária com 12 unidades.

MISTURA DE MINGAU: Mistura em pó,para preparo de
mingau, sabor banana. O produto deve estar com suas
características de cor, sabor, cheiro, preservadas, deve ser
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formulado a partir de matérias-primas selecionadas.
Embalagem: deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,

número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Pacotes de 1 kg.
MISTURA DE MINGAU: Mistura em pó,para preparo de
mingau, sabor morango. O produto deve estar com suas
características de cor, sabor, cheiro, preservadas, deve ser
formulado a partir de matérias-primas selecionadas.
Embalagem: deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,

número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Pacotes de 1 kg.
MILHO DE MUNGUNZA - Grão de milho amarelo, seco
processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de
mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre
de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico
resistente. A embalagem deve conter a validade de no
mínimo 06 a 01 ano. Pacote com 500g e secundária com
12 unidades.
MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 - Preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e
parasitas e de detritos animais ou vegetais com no
máximo de 15% de umidade, embalagem 500g e
secundária com 20 unidades
MOLHO DE TOMATE - Produto elaborado a partir da
polpa de tomate e adicionado de especiarias, sal e açúcar.
Embalagem de papelão cartonada, tipo longa vida ou
aluminizada tipo sachê, contendo informação nutricionaJ,
data de fabricação/validade/ lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do
produto. Aoresentação do oroduto: 340g.
OLEO DE SOJA - De primeira qualidade, 100% natural;
comestível; extrato refinado; limpo a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
Embalagem primaria de 900ml e secundária com 20
unidades
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PROTEINA TEXTURIZADA CLARA DE SOJA Apresentada em grãos, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios, isenta de sujidades, em saco plástico
transparente; Rotulagem contendo composição nutricional
data de fabricação. Deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA. Apresentação do produto
em embalagem de 500g e secundária com 20 unidades.
SAL REFINADO - Sal iodado, constituído de cristais de
granulação uniforme e isento de impurezas e umidade,
acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote data de fabricação,
quantidade do produto, número de registro. Deverá
apresentar validade mínim.a de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega. Resolução RDC nº 130, de 26 dejl)nl10 de
2003. Embala2:em de OI kg e fardo com 30 kg.
SARDJNHA EM CONSERVA: preparada com pescado
fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo
comestível a.condicionada em embalagem primária de
folha de flandres sem apresentar qualquer dano mecânico
ou químico, com respectiva informação nutricional, data
de fabricação/validade/lote. Deverá conter carimbo de
inspeção do S.I.F/DIPOA. Embalagem secundária caixa
de papelão resistente. OBS: NÃO PODE SER TIPO
BOCA TORTA. Prazo de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do produto. Apresentação do
produto em embalagem de 130g e secundária com 50
unidades.
VINAGRE - Vinagre de álcool. Fermentado acético de
álcool e água. Conservante: metabissulfito de sódio. Deve
apresentar registro no ministério de agricultura. Acidez
volátil: 4%. Embalagem de 500 mi e secundária com 12
unidades.
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CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA OU
TIPO MÚSCULO -Proveniente de espécie bovina, sadia,
manipulada em condições [ügiênicas satisfatórias, em
peças congeladas e aparadas de no máximo 02 kg.
Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Em embalagem com filme
PVC ou saco plástico transparente, contendo o nome QQ
produto. Deverá conter carimbo de inspeção do SIF, SIE
ou SIM A entrega deverá estar de acordo com as normas
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da Vigilância Sanitária e o estabelecimento deverá ter
registro de compra de carne inspecionada e Alvará
Sanitário.
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CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA
TIPO CHÃ DE DENTRO EM FILÉ - Proveniente de
espécie bovina, sadia, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, em peças congeladas e aparadas
de no máximo 02 kg. Aspecto: não amolecida, nem
pegajosa. Cor: sem manchas esverdeadas ou pardacentas.
Em embalagem com filme PVC ou saco plástico
transparente, contendo o nome do produto. A entrega
deverá estar de acordo com as normas da vigilância
sanitária.
CARNE BOVINA MAGRA DE l' MO IDA - Congelada
(à -18ºc), com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
devendo conter no máximo 10% de gordura, deve estar
isenta de cartilagens e ossos. Aspecto: não amolecida, nem
pegajosa. Cor: sem manchas esverdeadas ou pardacentas
embalagem e identificação conforme portarias do
ministério da agricultura, dipoa nº 3 04 de 22/04/96 e nº
304 de 22/04/96, resolução da anvisa nº 105 de 19/05/99 e
da vigilância sanitária. Deverá conter carimbo de inspeção
do sif. Embalagem: 500 g.
CHARQUE PONTA DE AGULHA - Preparado com
carne bovina ponta de agulha de boa qualidade salgada,
curada, seca de consistência firme, com cor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais
estranhos, embalada à vacuo, em sacos plásticos
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que garantam a integridade do alimento até o consumo,
embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente.
NÃO PODERÁ CONTER NITRITO/NITRA TO EM
SUA COMPOSIÇÃO. A embalagem deveráconter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, mímero de lote, data de validade,
quantidade do produto. Embalagem e identificação
conforme portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
Nº 304 DE 22/04/96, Resolução da ANVISA Nº 105 de
19/05/99 e a da Vigilâancia Sanitária. Deverá conter
carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar
validade mínima de 60 dias a pattir da data de entrega na
unidade requisitante.
COTES DE FRANGO: COXA E SOBRECOXA Embalagem e identificação conforme Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA Nº 304 de 22/04/96,
Resolução da ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da Vilância
Sanitária. O produto deverá conter carimbo de inspeção da
SIF, SIE ou SIM e deverá apresentar-se embalagens
primárias de sacos plásticos atóxicos, resistentes, de
coloração uniforme, com aspecto, cor, cheiro e sabor

..
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próprios. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. A entrega deverá
estar de acordo com as normas da Vigilância Sanitária.
Prazo de validade mínimo: 03 meses a partir da data do
recebimento do produto.
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FIGADO - Apresentar-se congeladas, livre de parasitas e
de qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em
porções individuais em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. Acondicionado em caixas
lacradas. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registrn no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
O produto deverá apresentar validade mínima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega. Kg
FRANGO INTEIRO - Apresentar-se congeladas, livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor
próprios em porções individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. Acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
O produto deverá apresentar validade mínima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega. Kg
LINGÜ1ÇA CURADA EM EMBALAGEM A V ACUO Embalagem e identificação conforme portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA Nº 304 de 22/04/96,
Resolução da ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da
Vigilância Sanitária. Deverá conter carimbo de inspeção
do SIF ou outro órgão responsável. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do
produto. Embalagem de 2,5kg.
PEITO DE FRANGO - Apresentar-se congeladas, livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor
próprios em porções individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. Acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem deverá c.onter extemamente
os dados de identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
O produto deverá apresentar validade mínima de 30
(trinta) dias a partir da data de entreea. Kg

100

KG

700

KG

290

KG

300
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FILE DE MERLUZA - Congelado, sem pele, sem
espinha, com 110 a 150 gramas cada, embalados em
camadas separadas, por filmes plásticos, tra.nsparentes e
atoxicos. Embalagem contendo 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identlficação,
procedência, informações nutricionais, número do registro
do ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de
impressão da sif e atender as especificações técnicas da
nta09 do decreto estadual nº 12.486 de 20/10/78. O
produto deverá apresentar validade mínima de 3 O
(trinta)dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

100

KG

VALOR TOTAL

•

O valor lote da Proposta de Preço acima referenciada e abaixo discriminada é de xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de exec1,1ç1)0 d.o serviç.o: 12 (do2:e) meses.

Atenciosamente,
Carimbo d.e CNPJ e a.ssinatwra do representante legal

@

•
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ANEXO Ili
ORÇAMENTO ESTIMADO
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3

4

ACHOCOLATADO EM PO - Mínimo
de 50% de cacau, composição: cacau
em pó e lecitina de soja, estabilizante.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, informações
nutricionais, número do lote,
quantidade do produto e número de
registro. Fabricado de acordo com a
legislação do CNNP A. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.
Apresentação do produto em
embalagem de 200g e secundária com
50 unidades.
AÇUCAR CRISTAL -Acondicionado
em pacote plástico, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, número
do lote, data de fabricação, quantidade
do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega. De acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem primária em pacotes de 1
kg e secundária em fardos de 30 kg.
ADOÇANTE LIQUIDO : A base de
sacarina monossódica e ciclamato de
sódio. Embalagem plástica contendo
tabela de informação nutricional do
produto. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento
do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 100 ml ·
ALMÔNDEGAS BOVINAS AO
MOLHO DE TOMATE- Preparado,
enlatado, em embalagem devidamente
identificada com nome do produto,
data de fabricação, composição
minima e prazo de validade de acordo
com a Legislação Sanitária e
Ministério da Agricultura, embalagem
primaria de 830g e secundária com 12
unidades.

40

210

20

140
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AMIDO DE MILHO - Embalado em
papel impermeável, limpo, não
violado, resistente e acondicionado em
caixas de papelão resistentes, que
garantam a integridade do produto. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
150
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.
Resolução CNNPA nº 12, de 1978.
Embalagem aproximada 500g
ARROZ BRANCO - longo, fino, Tipo
1, polido, grãos inteiros, apresentar
rendimento igual ou superior a 2,7 por
kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
60
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.
De acordo com a resolução 12/78 da
CNNP A. Pacotes de 1 kg e secundária
em fardos de 3 Ok2:.
ARROZ INTEGRAL - Longo fino,
tipo 1integral em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados
em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados
30
de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do pro.duto. Deverá
apresentar validade mini.ma de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. De
acordo com a resolução 12/78 da
CNNP A. Pacotes de 1 kg.
ARROZ PARBOILIZADO - Tipo 1,
longo, constituídos de graus inteiros,
com teor de unidade máxima 15%,
isento de sujidades e materiais
estranhos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, proce()ência,
210
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.
De acordo com a resolução 12/78 da
CNNP A. Pacotes de 1 kg e secundária
em fardos de 3 Okg.

UND

2,99

448,50
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A VEIA EM FLOCOS FINOS Embalada em papel impermeável,
limpo, não violada, resistente e
acondicionada em caixas de papelão,
lata de folha de flandres ou alumínio
limpa, isenta de ferrugem, não
amassada, resistente oµ em pacote
plástico, transparente, limpo e
resistente que garanta a integridade do
produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, núrnero de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.
Resolução CNNPAnº 12, de 1978
Peso aproximado 500g.
BISCOITO SALGADO - Tipo cream
cracker, apresentando a seguinte
composição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fálico e
·outras substâncias pennitidas.
Acondicionado em embalagem dupla,
plástico atóxico transparente, com
respectiva informação nutricional, data
de fabricação/validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses à partir da
data do recebimento do produto.
Embalagem de 400g e secµndária com
20 unidades.
BISCOITO TIPO MARJA SABOR
CHOCOLATE: Composição básica:
farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fálico, açúcar, gordwa vegetal
hidrogenada, corante o.aturai caramelo,
cacau em pó, sal, fermento químico
(bicarbonato de sódio e bicarbonato de
amónio), melhorador de farinha
(metabissulfito de sódio) estabilizante
lecitina de soja, aromatizante artificial,
antioxidante ácido cítrico. Não deve
apresentar entre os ingredientes:
acidulante ácido lático e emusificante
esteroil-2-lactil lactato de sódio. Pode
conter traços de leite. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas
sãs e limpas, isenta de parasitas e
sujidades, devendo esta.r em perfeito
estado de conservação. Serão
rejeitados os biscoitos ou bolachas mal
cozidas, queimadas com caracteres
organolépticos anormais. Não poderá

1:·;
\
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apresentar umidade ou biscoitos
quebrados (percentual máximo para
aceitação: 10% de biscoitos
quebrados). Acondicionado em
embalagem dupla, plástico atóxico
transparente, com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da
data do recebimento do produto.
Embalagem de 400g e secundária com
20 unidades.
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO Tipo maisena, elaborado com
composição básica de: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, sal, açúcar e outras
substâncias permitidas. Acondicionado
em embalagem dupla de plástico
ex
315
atóxico transparente com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da
data do recebimento do produto.
Embalagem de 400g e secundária com
20 unidades.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA
SABOR COCO: Ingredientes farinha
de trigo enriquecido com ferro e acido
fálico, gordura vegetal hidrogenada,
açúcar, lecitina de soja, amido de
milho, açúcar invertdio, leite de coco,
coco ralado, leite integral, sal, aroma
ex
32
artificial de coco. O produto não deve
apresentar-se queimado ou tostado e
nem quebrado. acondicionadas em
caixas de papelão. Prazo de validade:
12 meses; data defabricação: máximo
30 dias.EmabaJagem de 400g e
secundária com 20 unidades.
BISCOITO INTEGRAL - Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fálico, far(nha de trigo integral,
gordura vegetal, açúcar, açúcar
invertido, sal, fermento químico,
bicarbonato de amônio, bicarbonato de
sódio, e pirofosfato dissodico,
ex
5
melhorador d_e farinha metabissulfíto
de sódio e emulsificante. lecitina de
soja de primeira qualidade, com
embalagem dupla, sendo a primaria de
400g e secundária com 20 unidades,
inviolado. Rotulagem segunda a
legislação vigente. Registro no órgão
Pregão Eletrônico nº 002/2021, Pág. 72
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competente. Com validade mínima de
120 dias à partir da data de entrega.

BISCOITO SAL ISENTO DE
LACTOSE - Produto obtido pelo
arnassamento e cozimento conveniente

•

15

16

•
17

de massa preparada com farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada.
Açúcar invertido, açúcar, sal e outros
ingredientes, sem recheio, sendo a
primaria de 400g e secundária com 20
unidades, inviolado. Rotulagem
segunda a legislação vigente. Registro
no órgão competente. Com validade
mínima de l 20 dias.
CAFE TORRADO E MO IDO Produto de 1º qualidade, isenta de
glúten, em embalagem aluminizada,
com selo de pureza emitido pela
Associação Brasileira da Indústria do
Café - ABIC. Prazo de validade de 90
dias após o empacotamento.
Rotulagem segundo os padrões da
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do
MS. Apresentação do produto:
embalagem de 250g.Secundária com
20 unidades.
CALDO DE CARNE - Matéria prima
de boa qualidade; constituído
basicamente de carne de boi
desidratado, liofilizado, sal, amido de
milho, gordura vegetal, condimentos,
podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias
terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais, em embalagem
metalizada, resistente e-atóxica com
validade 12 meses após a data de
fabricação; acompanhado de laudo de
laboratório credenciado do lote a ser
entregue. O produto deverá estar de
acordo com a NTA 70 (Decreto
12.342/78); peso aproximado de 60g e
secundária com 1O unidades.
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CALDO DE GALINHA - Matéria
prima, limpa e de boa qualidade;
constituído basicamente de carne de
galinha desidratada, liofilizado sal,
amido de milho, gordura vegetal,
condimentos, podendo conter corante
natural, apresentando-se livre de
matérias terrosa, parasitas, larvas e
detritos animais e vegetais, em
embalagem metalizada, termo
soldável, resistente e atóxica, validade
12 meses após a data de fabricação;
acompanhado de laudo de laboratório
credenciado do lote a ser entregue. O
produto deverá estar de acordo com a
NTA 70 (De.ereto 12.342/78); peso
aproximado de 60g e secundária com
1Ounidades.
CANELA EM PAU -Acondicionado
em saco de polietileno, íntegro,
atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, número
do lote data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a part(r da
data de entrega na unid.ade. De acordo
com a rdc 0º276/2005. Pacote com
aproximadamente 50g.
CEREAL A BASE DE FARINHA DE
ARROZ - Pré-c.ozida, açúcar, amido,

130

ex

.

60

-

10 00

1.300,00

4,88

292,80

5,30

795,00

PCT

sais minera.is, vitamina E, e

20

armnatizante, acondi.cionada em
embalagem íntegra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. A embalagem
deverá constar externamente, os dados
de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, número de
registro e N onnas de Codex
Alimentarius para fórmulas destinadas
a lactentes - FAO/OMS. O produto
deverá apresentar validade mínima de
1O ( dez) meses a partir da data de
entrega.Embalagem aproximada 23 O g.
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CEREAL INFANTIL A BASE DE
MULTI-CEREAIS - Com probiotico,
contendo farinha pré-co,ojda de vários
cereais, a base de farinha de trigo
enriquecido com farinha de milho,
farinha de arro,o, contendo carbonato
de cálcio, vitaminas (C, niacina, E,
ácido pantatênico, A, Bl, ácido fálico
e D) fumarato ferroso, sulfato de zinco
e vanilina. Contem glúten. A
embalagem deverá constar
externamente, os dados de
identificação e procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, número de
registrn e Normas de CODEX
Alimentares para fórmulas destinadas a
lactentes. FAO/OMS. O produto
deverá apresentar valielade mínima de
1O ( dez) meses a partir da data de
entrega. Embalagem aproximada 23 0g.

CÔCO RALADO - Embalagem
primaria de 10üg e secundária com 24
pacotes, lacrado com informação
nutricionaJ e de fmma legível, data de
fabricação e o prazo de validade não
poderá apresentar cheiro alterado ou
rançoso. Rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Registro no órgão
comoetente.
COLORAU - Em pó fino,
homogêneo, elaborado a partir de
urucum, com as.pecto, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de materiais
estranhos. Não deverá apres.entar
misturas inadequadas ao produto,
formação de grumos, coloração clara
<lema.is e sabor e odor a.Iterados.
Acondicionado em embalagem
primária de plástico atóxico, resistente
e hermeticamente vedado, df!ta de
fabricação/validade/lote e embalagem
secundaria de plástico resistente. Prazo
de validade míoiJ110: 04 meses á partir
da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: Embalagem
de 100g.
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COMINHO MOIDO - Extraído de
sementes de cominho de primeira
qualidade, puro, com aspecto, cor,
cheiro, sabor característicos, sem
misturas, isentos de sujidades,
parasitas e larvas. Acondicionados em
sacos plásticos transparentes e
atóxicos, litnpos não violados,
resistentes que garantam a integridade
do produto até o momento do
consumo. Acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade minim.a de
04 meses a partir da data de
recebimento do produto. Apresentação
do nroduto: Embalagem de 100g.
EXTRATO DE TOMATE - Simples,
concentrado, que não apresente acidez
acentuada. Produto resultante da
concentração da polpa de tomate por
processo tecnológico, preparado com
frutos maduros selecionados, isento de
sujidades e fermentação. Ingredientes:
tomate, sal e açúcar. É tolerada a
adição de l % de açúcar e 5% de sódio.
Acondicionado em embalagem
primária de caixa de papelão
cartonada, tipo longa vida ou
aluminizada tipo sachê com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/ validade/ lote e embalagem
secundária de papel resistente.
Condições de acordo com NTA Decreto 12486 de 20/01/1978. Prazo
de validade mínimo: 03 meses à partir
da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem
de 340g.
FARINHA PARA MINGAU DE
A VEIA - Farinha para preparo de
mingau instantâneo apresentando as
seguintes características nutricionais
para 100 g do produto: máximo d.e 400
calorias, máximo de 80g de
carboidratos e máximo de 285 mg de
sódio. Embalagem plástica, tipo sachê,
contendo dados do fabricante,
informação nutricional sobre o
produto, data de
fabricação/validade/lote. Prazo de
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validade mínimo: 03 meses á partir da
data do recebimento do produto.
Conteúdo: 200 a 300g

··-
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FARINHA DE MANDIOCA - Fina,
branca, crua, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados
em fardos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. Pacote de 1 kg e
secundária em fardo de 3 O kg.
FEIJÃO CARTOQUINHA TIPO 1 Classe carioquinha, em sacos plásticos
transparentes, isento de sujidades, n_ão
violados, resistentes. Acondicionados
em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, número
de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validad.e
mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. De acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Pacote d_e
1 kg e secundária em fardo de 30 kg.
FEIJÃO MACASSAR BRANCO .
TIPO 1 - Embalado em sacos plásticos,
transparentes, isento de sujidades,
resistentes, acondicionados em fardos
lacrados. A emb<1Jagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricion.ais, número de
lote, quantidade do produto. Dever:\
apresentar validade mínima de 05
(cinco) mes.es a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. Pacote de 1 kg e
secundária em fardo de 30 kg.

60

141,00

FD

);'D

-

30

..

-

8.460,00

.. - .

..

210

-·

2:j4,00

49.140,00

249,00

7.470,00

--

FD

~
..

--

Pregão Eletrônico n' 002/2021, Pág. 7?

<t--

r

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ- BAIDA

30

•
31

•

32

FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO ~
Tipo flocão, amarelo, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios com
ausência de umidade, fermentação,
ranço, isento de sujidades, parasitas e
larvas. Acondicionados em sacos
plásticos transparentes e atóxicos,
tampos não violados, resistentes e que
garantam a integridade do produto até
o momento do consumo,
acondicionado em fordos lacrados. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional,
nº do lote, data de validade, quantidade
do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da data de
entrega na unidade re.quisitante.
Embalagem de 500g e fardo com 30
kg.
FUBÁ DE MILHO - Farinha para
preparo de cuscuz, enriquecida de ferro
e ácido fálico. Embalagem inviolada e
sem mistura. Rotulagem de acordo
com a legislação vigente. Registro uo
órgão competente. Validade mwi.ma d.e
120 dias a partir da data de entrega.
Apresentação do produto em
embalagem de 500g e secundária com
20 unidades.

LEITE EM PÓ DESNATADO - Com
sais minerais instantâneos: Embalagem
primaria em lata 400g, não devendo
estar amassada, enferrujada e
perfurações principalmente nas
emendas. Rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Registro no órgão
competente. Validade mÍl}irna de 6
meses.

.

210

FD

-

17.325,00

82,50

- . ·--

80

FD

. . - ---

50

UND

3.680,00

46,00

-

20,03

1.001,50

~·
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LEITE EM PO TIPO lNTEGRAL Apresentando os seguwtes valores para
200 mi de leite pronto: mínimo de 120
calorias, máxjmo de 10g de
carboidratos, máximo de 7g de
proteínas e de lipídeos, máximo de
125mg de sódio. Acondicionado em
recipiente hermético de sacos
150
aluminizados contendo informação
nutricional, data de fabricação/
validade/ lote. Deverá ser inspecionado
pelo SIF ou SIE. Prazo de validade
múümo: 03 meses a partir da data do
recebimento do produto. Apresentação
do produto em embalagem de 200g e
secundária com 50 unidades.
LEITE DE SOJA EM POSEM
LACTOSE - Alimento com proteína
isolada de soja e soro de leite rico em
vitanüna A, B 12, D, iodo e :án.co.
Acondicionado em ambiente hermético
de sacos aluminizados contendo
2.0
informação nutricional, data de
fabricação/ validade/ lote. Deverá s.er
inspecionado pelo SIF. Prazo de
validade mínimo: 03 meses à partir da
data de recebimento do proçluto.
Embalagem em lata 300g.
-·· MACARRÃO PARAFUSO
JNTEGRAL - Alimento com alto teor
nutritivo, elaborado com trigo 100%
integral, contem carboidrato complexo,
que forneçam energia, fibras,
vitaminas do complexo B e isento de
colesterol sem ovos, fabricada a partir
de matéria de boa qualidade, sem grãos
fermentados. Sem corantes, tendo no
20
máximo 13% de umidade em 100% d.o
produto, enriquecido com vitm:ni_nas.
Os cortes deverão ser inteiros e
homogêneos. Após o preparo dever(!
apresentar soltos, com consistência
macia, porém não pegajosa.
Embalados em sacos de polietileno
atóxico, r~sistente e tn,insparente,
embalagem primaria de 500g. --- .
"

FD

51.375,00

34:1,50

..

UND

. -·

616,00

;10,80

.

-

UND

"

130,00

6,50

..

-

. " ....
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MACARRÃO TIPO PARAFUSO Deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de
matérias terrosas, parasitos e larvas,

36

•
37

•

38

com o mínimo correspondente a
0,045g de colesterol por quilo. As
massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou
rançosas. Na embalagem não poderá
haver mistura de outros tipos de
macarrão. Com rendimento mínimo
após o cozimento de 2 vezes a mais do
peso antes da cocção, embalagem
primaria de 500g e secundária com 20
unidades
MASSA DE SEMOLA TIPO
ESPAGUETE (MACARRÃO) Massa alimentícia tipo s.eca vitaminada
isenta de sujidades Pasteurizado,
médio sem ovos, embaJ,.gem plástica
resistente e transparente, rotulagem
contendo informações dos
ingredientes, composição nutricional,
data de fabricação e prazo de vali<)acj_e
de no mínimo seis meses, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de 500g e secundári.a com
20 unidades.
MARGARJNA LIGHT - Aspecto,"
cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos e deverão estaJ isentos de
ranço e de outras características
indesejáveis -embalagem de
polietileno leitoso e resistente,
apresentando ve,dação adequada.
Embalagem deverá conter
extemame_nte os dados de
identificação, procedê.nci_a,
infortnaçõ.es nutricionais, número de
lote, deverá apresentar vaJidad_e
mfoima de 6 (seis) n)eses a partir d.a
data de entrega com registro no
ministério da agricultora, SIF/DIPOA
Embalagem de 500g e secundária com
12 unidades.

100

--

. ..

200

8.445.00

84,45

FD

FD

.

74,00

14.800,00

9.3,60

468,00

-----

5

ex
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MARGARINA VEGETAL COM SAL
- Apresentando teor de lipídios
máximo de 60%. Apresentando os
valores por porção de 10g: máximo de
1,2g de gorduras trans e 6,0g de
gorduras totais Produto com aspecto
cor, cheiro e sabor próprio,
acondicionado em embalagem
primária de pote plástico, com
respectiva informação nutricional, d(lta
de fabricação/validade/lote.
Embalagem secundária: caixa de papel
resistente. Prazo de validade míni.mo:
03 meses á partir da data do
rec.ebimento do prod.uto. Embalagem
de 500g e secundária com 12 unidades.
MISTURA DE MINGAU:Mistura em
pó,para preparo de mingau, sabor
banana. O produto deve estar com sua,s
características de cor, sabor, cheiro,
preservadas, deve ser fonnulado a
partir de matérias-primas selecionadas_.
Embalagem: deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.
De acordo com a resolução 12/78 di.i
CNNP A. Pacotes de 1 kg.
MISTURA DE MINGAU: Mistura em
pó,para preparo de mingau, sabor
morango. O produto deve estar com
suas características de cor, sabor,
cheiro, preservadas, c_leve ser
formulado a partir de matérias-pri.mas
selecionadas. Embalagem: deverá
conter externamente-os dados de
identificação, procedêrwia,
informações nutrici911ais, número d_e
lote, q\la.ntidac_le do prod.uto. Deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.
De acordo com a resol\lção 12/78 da
CNNPA. Pacotes de 1 kg.

135

ex

10.530,00

78,00

<"

"

•••

•

-

,

600

KG

34,0.0

20.400,00

600

KG

~~·ºº

20.400,00

~
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MILHO DE MUNGUNZA - Grão d_e
milho amarelo, seco processado em
grãos crus, inteiros, para o preparo de
mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e
sabor próprio livre de fertilizantes,
sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais, acondicion_ados
em saco plástico resistente. A
embalagem deve conter a validade de
no mínimo 06 a O1 ano. Pacote com
500g e secundária com 12 unidades.

MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 Preparados com matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas e
parasitas e de detritos animais ou
vegetais com no máximo de 15% de
umidade, embalagem 500g e
secundária com 20 unidades
MOLHO DE TOMATE - Produto
elaborado a partir da polpa de tomate e
adicionado de especiarias, sal e açúcar.
Emba.lagem de papelão cartonada, tipo
longa vida ou aluminizada tipo sachê,
contendo informação nutricional, data
de fabricação/validad_e/ lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses a partir da
data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: 340g.
. ÓLEO DE SOJA - De primeira
qualidade, l 00% natural; comestível;
extrato refinado; limpo a embalagem
deverá conter extema_111ente os dados
de identificação e procedência, número
do lote, data de fabdcação, quantidade
do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir cla
data de entrega. Embalagem primaria
de 900ml e secundária com 20
unidades

90

FD

36,00

3.240,00

20

FD

70,00

1.400,00

4,00

3.200,00

-

800

UND

-

36

ex

-

170,00

6.120,00

~

!r
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PROTEINA TEXTURIZADA'
CLARA DE SOJA - Apresentada em
grãos, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios, isenta de sujidades, em saco
plástico transparente; Rotulagem
contendo composição nutricional d_ata
de fabricação. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. De acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA.
Apresentação do produto em
embalagem de 500g e secundária com
20 unidades.
SAL REFINADO - Sal iodado,
constituído de cristais de granulação

160

FD

112.20

17.952,00

25

FD

20,40

510,00

uniforme e isento de impurezas e

umidade, acondicionado em saco
plástico, íntegro, atóxico, resistente,

47

•

vedado hermeticamente e limpo. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, número do lote data de
fabricação, quantidade do produto,
número de registro. Deverá apresentar
validade mín.ima de 6 (seis) meses a
partir da data d.e entrega. Resolução
RDC nº 130, de 26 de junho de 2003.
Embalagem de 01 kg e fardo com 30
kg.
.
SARDINHA EM CONSERVA:
preparada com pescado fresco, limpo,
eviscerado, cozido. Imersa em óle.o
comestível acondicionada em
embalagem primária de folha de
fiandres sem apresentar qualquer dano

·- ..

mecânico ou químico, com respectiva
48

informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Deverá conter
carimbo de inspeção do S.1.F/DIPOA.
Embalagem secundária caixa de
papelão resistente. OBS: NÃO PODE
SER TIPO BOCA TORTA. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir cja
data do recebimento do produto.
Apresentação d.o produto em
embalagem de 130g e secundária com
50 unidades.

180

ex

'./37,50

42.750,00

. .

~-
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VINAGRE - Vinagre de álcool.
Fermentado acético de álcool e água.
Conservante: metabissulfito de sódio.
Deve apresentar registro no mi_nistério
de agricultura. Acidez volátil: 4%.
Embalagem de 5O.O mi e secundária
com 12 unidades.

200

1,67

334,00

l(Q

45,00

4.500,00

KG

48,00

9.600,00,

UND

..

1

•
2

CARNE BOVINA RESFIUADA OU
CONGELADA OU TIPO MÚSCULO
-Proveniente de espécie bovina, sadia,
manipulada em condições higiênicas
satisfatórias, em peças congeladas e
aparadas de no rnáxirno 02 kg.
Aspecto: não amolecida, nem pegajosa.
Cor: sem manchas esverdeadas ou
pardacentas. Em embalagem com filme 100
PVC ou sa_co plástico transpareute,
contendo o nome do produto. Deverá
conter carimbo de inspeção do Sff,
SIE ou SIM A entrega deverá estar de
acordo com as normas da Vigilânci.a
Sanitária e o estabelecimento deverá ter
registro de compra de carne
inspecionada e Alvará Sanitário.
CARNE BOVINA RESFRIADA OU
CONGELADA TIPO CHÃ DE
DENTRQ•EM FILÉ - Provenie_nte de
espécie bovina, sadia, manipulada em
condições higiênicas satisfatórias, em
peças congeladas e aparadas de no
máximo 02 kg. Aspecto: não
200
amolecida, nem pegajosa. Cor: sem
manchas esverdeadas ou pardacentas.
Em embalagem com filme PVC ou
saco plástico transparente, contendo o
nome do produto. A entrega deverá
estar de ac.ordo c_om as normas d_a
vigilância sanitária.

--

- -

~
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CARNE BOVINA MAGRA DE l'
MOÍDA - Congelada (à-1 Sºc), com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
devendo conter no máximo 10% de
gordura, deve estar isenta de
cartilagens e ossos. Aspecto: não
amolecida, nem pegajosa. Cor: sem
700
manchas esverdeadas ou pardacentas
embalagem e identificação conforme
portarias do ministério da agricultura,
dipoa nº 304 de 22/04/96 e nº 304 de
22/04/96, resolução da anvisa nº 105 de
19/05/99 e da vigilância sanitária.
Deverá conter carimbo de inspeção do
sif. Embalagem: 500 g.
CHARQUE PONTA DE AGULHA Preparado com carne bovina ponta de
agulha de boa qualidade salgada,
curada, seca de cousistência firme, com
cor, cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades, parasitas e materiais
estranhos, embalada à vacuo, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes, que
garantam a integridade do alimento até
o consumo, embalados em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente.
NÃO PODERÁ CONTER
NITRJTO/NITRA TO EM SUA
200
COMPOSIÇÃO. A embalagem
deveráconter externamente os dados de
identificação e pro.cedênci,:i,
informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do
produto. Embalagem e identificação
conforme portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA Nº 304 DE
22/04/96, Resolução da ANVISA Nº
105 de 19/05/99 e a da Vigiiâancia
Sanitária. Deverá conter carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 60 dias
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

-----

.

-

KG

19,00

13.300,00

KG

47,60

9.520,00

é~
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COTES DE FRANGO: COXA E
SOBRECOXA - Embalagem e
identificação conforme Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA Nº
304 de 22/04/96, Resolução da
ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da
Vilância Sanitária. O produto deverá
conter carimbo de inspeção da SIF, SIE
ou SIM e deverá apresentar-se
embalagens primárias de sacos
plásticos atóx.icos, resistentes, de
coloração uniforme, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. Aspecto: nã_o
amolecida, nem pegajosa. Cor: sem
manchas esverdeadas ou pardacentas.
A entrega deverá estar de acordo com
as normas da Vigilância Sanitária.
Prazo de validade minimo: 03 meses a
partir da data do recebimento do
produto.
FIGADO - Apresentar-se congeladas,
livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração,
odor e sabor próprios em porções
individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. Acondicionado
em caixas lacradas. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, número
de lote, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega.
Kg
FRANGO INTEIRO - Apresentar-se
congeladas, livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que
possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios em
porções individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, qµe garanta a
integridade do produto. Acondicionado
em caixas lacradas. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, número
de lote, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de

100

KG

212, 14

21.214,00

100

KG

12,00

1.200,00

700

KG

9,90

6.930,00

~
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inspeção do SIF. O produto deverá ·
apresentar validade mínima de 3 O
(trinta) dias a partir da data de entrega.
Kg

..

•

•

8

9

10

LINGÜIÇA CURADA EM
EMBALAGEM A VÁCUO Embalagem e identificação confon;ne
portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA Nº 304 de 22/04/96, Resolução
da ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da
Vigilância Sanitária. Deverá conter
carimbo de inspeção do SIF ou outro
órgão responsável. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data do
recebimento do produto. Embah1gem
de 2,5kg.
PEITO DE FRANGO - Apresentar-se
congeladas, livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que
possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios em
porções individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. Acondicionado
em caixas lacradas. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, número
de lote, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega.
Kg
FILE DE MERLUZA - Congelado,
sem pele, sem espinha, com 11 Oa 150
gramas cada, embalados em camadas
sep,iradas, por filmes plásticos,
transparentes e atoxicas. Embalagem
contendo 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número do
registro do ministério da
agricultura/sif/dipoa e carimbo de
impressão da sif e atender as
-

290

KG

20,0õ

5.817,40

300

KG

13,24

3.972,00

100

KG

28,00

2.800,00

- -
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especificações técnicas da nt.a09 do
decreto estadual nº 1;2.486 de 20/10/78.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 3 O( trinta)dias a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

~

•
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.

-
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ANEXO IV
MINl,JTA DA ATA DE AQUISIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE M.ACURURÉ
ATA DE AQUISIÇÃO N. 0 ***/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º002/2021 - CPL
O MUNICÍPIO DE MACURURÉ,

Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ

14.217.343/0001-17, com sede na Praça Municipal, s/n, Centro, Macururé- Bahia,
pelo

xxxxxxxxx,

o

Sr.

•-----'

xxxxxxxxxxxx,
inscrito

doravante

no

CNPJ

denominado
nº

sob

neste ato representado
e

a

situada

à

CONTRATANTE,

_______

neste ato representada por _______________, doravante

denominada PROMITENTE FORNECEDOR, formalizam o presente Ata de aquisição decorrente da licitação

na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021, oriundo do processo administrativo Nº XXX, a qual se
constitui em documento vin.culativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93
, segundo as cláusulas e condições a seguir.
1. OBJETO

A presente ATA de aquisição tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA
FORMAÇÃO DE KIT ALIM!:NTAÇÃO ESCOLAR, PARA A DISTRJSUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE MACURURÉ- BAHIA, nos termos da proposta.
1.1.

Discriminação do objeto:
FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDERl;ÇO, CONTATOS, REPRESENTANTES)

•
ITENS

NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO

UNO

QTD

TOTAL

VLR.UNIT

1.2.0s preços constantes da proposta feita pelo PROMITENTE FORNECEDOR ficam registrados neste
instrumento, vinculando toda e qLJalquer futura contratação entrEJ Município e o Promitente Fornecedor.
1.3.A existência de prElç.os registrados não obriga a Administração Pública Municipal a contratar, podendo,

inclusive, realizar nova licitação, sendo assegurada ao Forne.cedor aqui registrado a preferência em igualdade
de condições.
2. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A validade do registro de preços será çle 12 (doze) meses contç1dos a partir
de aquisição.

oc;1 d.ata da assinatura da Ata
~-

3.ÓRGÃOS PARTICIPANTES
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3.1. Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos

especiais e demais entidades controladas pelo poder Executivo Mwnicipal, que participaram dos procedimentos
iniciais do Sistema de aquisição elencados no preâmbulo desta Ata a integrarão.

3.2. Os órgãos participantes deverão:
a) Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador a fim de obter a indicação do fornecedor, dos

quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados;
b) Manifestar, formalmente, para o órgão gerenciador o interesse em celebrar o contrato.

e) Transferir os recursos financeiros para o órgão gerenciador, referentes ao quantitativo solicitado.

4. UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
4.1. Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos

&peciais e demais entidades controladas pelo poder Executivo Municipal, que não participaram dos
procedimentos iniciais da licitação, poderão solicitar manifestação ao órgão Gerenciador quanto a possibilidade
de adesão.
4.1.1. O pedido de utilização da Ata de aquisição deverá ser dirigido por escrito ao órgão gerenciador da Ata,

que se manifestará sobre a possibilidade de adesão.

4.2. O fornecedor beneficiário da Ata de aquisição cleverá se manifestar acerca do interesse em fornecer para o
órgão não participante, desde que não fiquem prejudicadas as obrigações presentes e futuras resultantes da
ata, assumidas com órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.3. As aquisições ou contratações por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade,

a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata.
4.3.1. O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo inicialmente

.4.

registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
O órgão gerenciador somente poderá autorizar acjesão à Ata de aquisição após a primeira aquisição ou

contratação por órgão integrante da ata.

4.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à exigência do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações assumidas e a aplicação, observaclos a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação ás suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

5.OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GEREN.CIADOR
5.1. Cabe ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e de administração do SRP, e ainda o

e

seguinte:
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a) Gerenciar a Ata de aquisição, realizando o controle dos quantitativos registrados em relação ao uso por

todos os participantes.

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
e) Controlar a celebração de instrumentos contratuais decorrentes desta Ata.
d) Comunicar da celebração de contrato aos órgãos participantes, bem como as suas eventuais alterações.

e) Colher as assinaturas e providenciar a imediata publicação da Ata de aquisição, bem como das possíveis

alterações na imprensa oficial.
f) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta ATA.
g) Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos

empregados da licitante vencedora.
h) Anotar em registro próprio todas as ocorrências rela.cionadas com o fornecimento dos produtos,

.terminando o que for neces.s.ário para a regularização das faltas ou defeitos observados.

i) Sustar qualquer fornecimento que esteja em desacordo com o especificado.
j) Exercer a mais ampla, irrestrita, permanente e completa fiscalização, diretamente ou por outros prepostos

designados, não obstante a licitante vencedora seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos
produtos especificados;
k) Notificar por escrito à licitante acerca das imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no material

recebido, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

6.OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR
6.10 Fornecedor está obrigado a celebrar os instrumentos contratuais quando convocado, nas condições

estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata e o que segue:
a) Manter durante a validade da Ata de aquisição todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

.ilação, apresentando ao Órgão Gerenciador todos os documentos necessários, sempre que solicitado.
b) Submeter-se a todas as normas e condições estabelecidas no edital e seus anexos, que integram esta Ata

de aquisição independente de transcrição.
e) Responsabilizar-se por todos os ôn.us e obrigações conce,rnentes á legislação fiscal, civil, tributária e

trabalhista, bem como por todas as dt;,s~esas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto licitado.
d) Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações,

deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado, salvo mediante prévia e expressa autorização

~

do Contratante.
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f) Quando da assinatura desta Ata de aquisição o promitente fornecedor deverá especificar a conta

corrente através da qual serão efetuados os pagamentos devidos, ressalvando que a instituição
financeira mantenedora da referida conta será indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda.

7. REVISÃO DE PREÇOS

7 .1. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso li
do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 199.3.
7.2.Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por movo superveniente, o
.gão gerenciador convocará os fornecedore.s para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
..,.elo mercado.

7.3.0s fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.4.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
7.5.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenci.,dor poderá:
7.5.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, c.,so a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
7 .5.2.Convocar os demais fornecedores par., assegurar igual oportunidade de negociação.
• . 6.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro
de preços, adotando as medidas cabíve.is para obtenção da contr.,tação mais v.,ntajosa.
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor compE)tente e, dentro do cronograma financeiro. Na

data da ç1presentação da fatura o contratado d.everá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da
CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta da Dívida Ativa da União e
INSS) e municipal, sob pena de nã.o pagamento.
8.1.1.0 pç1gamento será efetuado pela Administração parn a empresa a ser contratada da seguinte forma:

mensalmente, conforme fornecimento, exclusiv<1me.nte atr<1vés de crédito em conta especificada pelo
credor, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de

&-

atestada pelo Contratante o recepimento parcial/definitivo do objeto licitado.
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8.2. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do FORNECEDOR, o decurso
do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atu.,lização financeira.
8.3. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo FORNECEDOR, através
de Nota Fiscal, em duas vias, c.om os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
proposta, após ç;1ssinatura do contrato ou por outros instrumentos equiv.,lentes, nas formas previstas no art. 62
da Lei 8.666/93 e rece.bimento da Nota de Empenho.
8.4. A entrega do material, por p.,rte do FORNECEDOR, para wma determinada unidade, não poderá ser
recusada em razão de débitos de outras. unidades, porventura existentes, sob pena de sanções previstas em
lei.
•

LOCAL DE ENTREGA:

9.1 14.1 O local para a apresentação dos produtos dar-se-á na Praça Municipal, s/n - Centro - Macururé
- Bahia, no horário das 08:00 às 16:00 .

10. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:
10.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de

Empenho, Contrato ou documento equivalente da unidade gestora da despesa.
10.2 Conforme necessidade e solicitação da secretaria, no prazo previsto no Termo de Referência.
10.3 Não poderão ser entregues produtos fora das especificações, diferente da constante na proposta.
10.4 Os produtos serão recebidos pelos responsáveis pelo recebimento e inspeção, nas seguintes

condições:
a) Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade com a

especificação, no prazo de até 1O (dez) dias contados do seu recebimento. Sendo constatados defeitos
e divergências das especificações, o setor responsável recusará o recebimento, dando ciência dos
motivos da recusa à CONTRATADA, que assumirá todas as despesas decorrentes, sem prejuízo das
penalidades previstas em lei, devendo, no prazo de 05 (cinco) dias contado a partir da notificação, repor
o veículo. Caso a verificação não seja procedida reputar-se-á como realizadç1 dentro do prazo fixado.
b) Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do fornecimento,
1

ou, no caso em que não haja por parte da contratante, qualquer manifestação até o prazo final do
recebimento provisório.
10.5 Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto caso não haja quç1lquer manifestação da
CONTRATANTE, até o prazo final do recebimento provisório.
10.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita

execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
10.7 Não será considera.da realizada a entrega para itens qwe tenham sido devolvidos /jºr não
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atenderem as especific_ações e marcas d.efinidas na proposta, ou, quantidades a menor ou a junhor do
que a solicitada.
10.8 Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e

demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento.
10.9 A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de

fornecimento indicadas na ATA e na proposta da CONTRATADA.
10.10 A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os

produtos em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
ATA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da hora da convocação, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
.0.11 A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos procjutos no caso de descumprimento do prazo

estabelecido no item 6.6, podendo ser adotada qualquer medicJa para desobstruir o almoxarifado do
órgão solicitante, conforme cada caso.
10.12 A entrega deverá ser reali;;;ada por preposto da_ CONTRATADA, devidamente uniformizados e

identificados.

11. PENALIDADES
11.1. Comete infração administrativa nos termos do! Lei nº 8.6.66, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a

Contratada que:
11.1.1.lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3.Fraudar na execução do contrato;
.1.1.4.Comportar-se de modo inidôneo;
11.1.5. Cometer fraude fiscal;

11.1.6.Não mantiver a proposta.
11.2.A Contratad<;1 que cometer ql/alquer das infrações discrimin_adas no subitem acima ficará sujeita, sem

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.2.1.Advertência por faltas leves, assim entendidas aquel,is que não ac.,rretem prejuízos significativos para a
Contratante;
11.2.2.Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atn;iso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 3.0 (trinta) dias;
11.2.3.Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
do objeto;
11.2.4.Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigaçã-o inadimplida;
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11.2.5.Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Macururé/BA, pelo prazo de ate
dois anos;
11.2.6.Declaração de inid.oneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarerr
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridadE
que aplicou a penalidade, que s.erá c.oncedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízoi
causados;
11.3.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ili e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas oL
profissionais que:
11.3.1.Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
11.3.2.Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
.1.3.3.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
11.4.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9. 784, de 1999.
11.5.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano cç1usado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
11.6. Não será efetiv.,do qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o pagamento da

multa devida.
11.7. A multa poderá ser aplicada cumLJ/ativamente com as d.emais penalidades, a depender do grau da

infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
~pedindo que a Administração cancele esta Ata de Registro de Preços.
11.8.A competência para apuração de responsabilidade e consequente aplicação das penas aqui previstas são

exclusivas do órgão gerenciador, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que compete ao Prefeito.
11.9.Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)

horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa ao FORNECEDOR, sob pena de multa.
11.10.0 cancelamento do registro, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade

competente do órgão gerenciador.

12. CANCELAMENTODO REGISTRO DO FORNECEDOR

&--

12.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;
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b) Não retirar a nota de empenho ou instn1mento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sen

justificativa aceitável;
e) Não aceitar redu_zir o se.u preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tornar superior ao preçc

praticado no mercado;
d) Sofrer sanção prevista nos incisos Ili ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 8.666/1993 ou no art. 7º da Le

Federal 1 0.ó20/2002.

13. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
13.1. O registro de preços poderá s.er cancelado na hipótese prevista no subitem 11.1 ou, ainda, na ocorrênci~

de fato superveniente, de.corrente de caso fortuito ou força junhor, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
. ) Por motivo de interesse público;
b) A pedido do fornecedor.
13.2. O cancelamento pare.ia! ou t.otal de itens registrados far-se-$ sempre a critério do órgão gerenciador, nas

hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços.

14. DISPOS.IÇÕES FINAIS
14.1. Fica eleito o foro da Cidade de Chorro.chó, l;stado da S<lhia, como o competente para dirimir questões

decorrentes do cumprimento desta. Ata de aquisição , remmciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Macururé, ........ de ...................... de ........................ ..

•
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO
MUNICÍPIO

DE

MACURURÉ,

E,

DO

OUTRO

O MUNICÍPIO DE MACURURÉ, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ 14.217.343/000117, com sede na Praça Municipal, s/n, Centro, Macurwré- Bahia, neste ato representado pelo xxxxxxxxx, o Sr.
xxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, e a emr,resa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , inscrito

tl CNPJ sob nº _______ situada

à - - - - - - - - - - - - ~ neste ato representada por

______________ doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de
Fornecimento/Prestação de Serviços, na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no
processo administrativo nº 06.8/2021, regendo-se pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e

subsidiariamente as norma.s contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob
os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.0 objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORMAÇÃO DE
KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, DO MUNICÍPIO DE MACURURÉ- BAHIA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no

Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
.ndependente de transcrição.
1.2.Discriminação do objeto:
FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, CONTATOS, REPRESENTANTES)
ITENS

NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO

UND

QTD

VLR.UNIT

TOTAL

1.3.A CONTRATADA obriga.se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e

dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrados entre as partes, na forma dos§§ 1. 0 e 2.º do ar!. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
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2.1. Este Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, prorrogávei:
nos termos do art. 57, li, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1.ACONTRATADAse obriga a:

a) Disponibilizar o objeto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, nos prazos, condições estabelecidas nc
edital Pregão Eletrônico nº 002/2021, no local e tempo requeridos, mediante requisições do prepostc
autorizado;
b) Assegurar a boa qualidade do obj!'lto e garantia correspondente, indicada pelo fabricante e pelo Código de
Defesa do Consumidor;
c) As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que inicia ou venha a incidir sobre

contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
. ) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por dano$ e prejuízos causados por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;

e) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
f) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo OIJ em partes, sem o prévio consentimento

da CONTRATANTE;
g) Quando da assinatura deste instrumento a CONTRATADA deverá especificar a conta corrente
através da qual serão efetuados os pagamentos devidos.
PARÁGRAFO ÚNICO - Ficarão a cargo ds1 CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da
execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais
custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.

•

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. O CONTRATANTE se obrig,i

<;1:

a) Designar prepostos para fis.calizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando,as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas
corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e) Declarar os serviços efetivamente prestados.

l

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Pregão Eletrônico n° 002/2021, Pág. 98

4)--

~

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ-BAHIA
5.1.0 valor do presente contrato é de R$ ______,_ _ _ __,, constante da proposta integrante d:

licitação Pregiio Eletrônico nº 002/2021, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo

1

suficiente para a total prestação de serviços objeto deste instrumento.
5.2.Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma d1
pagamento financeiro. Na data da apresentação d.a fatura o contratado deverá estar de posse, em piem
vigência, da CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazenda!
estadual, federal e municipal, sob pena de não pagamento.
5.2.1.0 pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma

mensalmente, conforme fornecimento, exclusivamente através de crédito em conta especificada pele
credor, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de

atestada pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.
• . 2.2.Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção.
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
5.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste
de preço.
5.3. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no

art. 65 da Lei 8.666/93, e em seL.Js incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da
autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado
em órgão de imprensa oficial.

5.4. As faturas deverão discriminar os serviços a que se referem, conforme os itens discriminados na
.omposição apresentada juntamente com a proposta da CONTRATADA, e somente serão pagos os
serviços efetivamente at_e.stados.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA:

6.1

O local de entrega dar-se-á na Praça Municipal, s/n -Centro - Macururé - Bahia, no horário das

08:00 às 16:00.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:
7.1. O compromisso de fornecimento s.ó estará caracterizado me.diante o recebimento da Nota de

Empenho, Contrato ou documento equivalente da unidade gestora da despesa.

7.2 A entrega será realizada em at_é 08 (oito) cHas wteis contados a pa.rtir da solicitação da Secretaria.
7.3 Não poderão ser entregues produtos for<J das especificações, diferente da constante na proposta.

h ~-

7.4 Os produtos serão recebidos pelos responsáveis pelo recebimento e inspeção, nas seguintes
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condições:
a) Provisoriamente, mediante rE:!cibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do veículo com

a especificação, no prazo de até 1O (dez) dias contados do seu recebimento.

Sendo constatados

defeitos e divergências das especificações, o setor responsável recusará o recebimento, dando ciência
dos motivos da recusa á CONTRATADA, que assumirá todas as despesas decorrentes, sem prejuízo
das penalidades previstas em lei, devendo, no prazo de 05 (cinco) dias contado a partir da notificação,
repor o veículo. Caso a verificação não seja procedida reputar-se-á como realizada dentro do prazo
fixado.
b) Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do fornecimento,

ou, no caso em que não haja por parte da contratantE:!, qualquer manifestação até o prazo final do
recebimento provisório.
• . 5 Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto caso não haja qualquer manifestação da

CONTRATANTE, até o prazo final do recebimento provisório.
7.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita

execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
7.7 Não será considerada realizada a entrega para itens que tenham sid.o devolvidos por não atenderem

as especificações e marcas definidas na proposta, ou, quantidades a menor ou a junhor do que a
solicitada.
7.8 Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais

provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento.

7.9 A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento
indicadas no contrato e na proposta da CONTRATADA
7.10 A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os

-rodutos em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto deste
contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da hora da convocação, sem prejuízo
da aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
7.11 A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do prazo

estabelecido no item 6.6, podendo ser adotada ql/alquer medida para desobstruir o almoxarifado do
órgão solicitante, conforme cada caso.
7.12 A entrega deverá ser realizada por preposto da CONTRATADA, devidamente uniformizados e

identificados.

CLÁUSULA OITAVA- REAJUSTE E ALTER~ÇÕES

8.1.0s preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
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8.1.1.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratado:
poderão sofrer reajwste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice setorial compatível exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas .ipós a ocorrência da anualidade.
8.2.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3.A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressõei
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.4.As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA NONA- DA CESSÃO,_ TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

9.1.0 presente contrato não poderá ser objeto de c.essão, transferência ou sub-contratação, no todo ou em

.arte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob p.ensi de imedi.ata caducidade.

CLÁUSULA DÉCIMA-:: ALOCA.ÇÃO DE RECURSOS

10.1.As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:
Unidade Orçamentária: 5.01 .01 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.017 - Manutenção da Merenda Escolar
Class. Econômica: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 15
Fonte de Recursos: 1

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

•

1.1.Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo
legal, e sem que assi.sta à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

a) lnsidimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento d.as "ord_ens de serviços";
c) Superveniência de inci;ipacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicisll ow extrajudicial, ou concordatsi da contratslda, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contri;i\O e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do

contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO_ - Res.cindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito,

apenas, ao pagamento, dós serviços efetivamente prestados e aceitos.
PARÁGR.AFO SEGUNDO - Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de

aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos
arts. 78 e 80 da lei n.

0

8.666/93, alterada pela lei n.

0

8.883/94.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

12.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, ,
Contratada que:
12.1.1.lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2.Ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3.Fraudar na execução do contrato;
12.1.4. Comportar-se de mo.do inidôneo;

12.1.5.Cometer fraude fiscal;
12.1.6.Não mantiver a proposta.
12.2.A Contrataoa que cometer qualquer d.as infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem

.rejuízo da responsabilidcide civil e criminal, ás seguintes sanções:
12.2.1.Advertência por faltas leves, assim ent.endidas aquelcis que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
12.2.2.Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
12.2.3.Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
do objeto;
12.2.4.Em caso de inexecução pcircial, ci multa compensatória, no mesmo. percentual do subitem acima, será

aplicada de forma proporcional à obrigcição inadimplida;
12.2.5.Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Macururé/BA, pelo prazo de até
dois anos;
12.2.6.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
. s motivos determinante.s da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada re.ssarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ili e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:
12.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;
12.3.2.Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.3.3.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.4.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. .
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12.5.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta de
infrator, o caráter educ.ativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio d,
proporcionalidade.

12.6.Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEPOR enquanto não efetuado o pagamento d,
multa devida.

12.7.A multa poderá ser s1plicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau de
infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos cau.1aados

à Administração Pública Municipal, nãc

impedindo que a Administração realize o Distrato do Contrato.

12.8.A competência para apuração de responsabilidade e consequente aplicação das penas aqui previstas são
exclusivas do órgão gerenciador, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que compete ao Prefeito.

12.9. Os danos e prejuí;ws serão ressarcido.$ à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
.oras, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa ao FORNECEDOR, sob pena de multa.

12.10. O distrato do contrato, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade
competente do Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1.0 presente Contrato ser$ publicado, por extrato, no Diário Ofici.al até o quinto dia útil ao mês subsequente
ao da assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA..- --DO
FORO
.
. -

14.1. As partes elegem, com renú.ncia expressa a qualqu_er outro, o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado da
Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao s.eu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer título.
• • por estarem, assim, justos e acord;;idos, assinam o presente em 04 (quatro) vias de iguais teor e forma para
uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devido.se legais efeitos.

Macururé, XXX de XX de 2021.

CONTR.ATANTE

TESTEMUNHA 1:
CP F:

CONTRATADA

--~-----------------

---------

TESTEMUNHA 2: - - - - ~ - - ~ - - - - - - - ~ - - - CPF:

~

---------
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ANEXO V
MODELO
-- --·- ... __ ,, ... DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(FACUL TAOO)

ASSUNTO: _ _ _ _ _ _ _ _ __, objeto do Pregão Eletrônico nº 002/2021

Designação de Representante

Através da presente credenciamos o (a) Sr.(s1) _ _ _ _ _ _ _ , portador (a) da Carl.eira de Identidade nº
•

, e cadastro no Ççidastro de Pessoas Físicas sob o nº _ _ _ _ _ _ _ , a participar da
Licitação instawradsi pela Prefeitura Municipal de Macwrwré na modalidade de Pregão Eletrônico nº
002/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, owtorgando-lhe poderes para pronunciar-se em

nome da empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ , bem como formulw propostas, ofertar lances, recorrer,
renunciar e pratic;ar todos os demais a.tos inerentes ao certame.

_ _ _ _ _ _ _ _ . ~~de _ _ _ _ _ _ _~de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAI,.

•

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

~·
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ANEXO VI
(modelo)
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATJ;:NOIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4° DA LEI
Nº 10.520/2002)- PLENO CONHECIMENTO

A empresa
sediada

, inscrita no CNPJ sob o
.

nº ___________

, OEC!-ARA, que cumpre pl~n.imente os requisitos exigidos

.

.ara sua habÍ;it~ção, conforme p;es~;eve o incis.o VII, do artigo 4°, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,
referente ao Pregão Eletrônico. nº 0002/2021, estando çi!;)nte dsi:;, penalidsides aplicáveis nos casos de
descumprimento.

_ _ _ _ _ _ , em __-.-. de .

de 2021.

Assinatura do Representante Legal.

•
~
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ANEXO VII
DECLARACÃO DE ATEN[)IMENTO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Eletrônico nº 002/2021

eeclaramos, para os fins d.o disp.osto no inciso V do art. 27 cl:. L,ei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99,
que não empregamo.s memor çle 1l;3 (dezl;lsseis) anos em tn;ib:.Jho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregamos menor de 12 (doze) :.nos.

Ressalva: empreg:. menor, a partir de 14 (qua.torze) anos, n:. condição de aprendiz (

).

Observação: em caso afirmªtivo, as.sinalar a ressalva acima.

_ _ _ _ _ _ _ _ --~d.e _______ de _ __
Local e data

.icitante intsiressado
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ANEXO VIII
IMPEDIDO DE CONTRATAR

Pregão Eletrônic.o nº 002/2021

DECLARAÇÃO 00 LJC.ITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU
IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de li.citar ou impedido de contratar com qualquer
.,tidade integrante da Administração P~plica MwnicipaJ, EstadLJcJJ ou Federal, direta ou indireta.

--------~ -=--'d.e._

de_____

Local e Data

Licitante lnteressac:to

•
~-
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACÃO PARA MICROEMPRESA~ E_EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(Papel timbrado ou cçirimbo da emriresa)

À

PREFEITURA DE MACURURÉ- ~AHIA

REF. Pregão Eletrônico n9 002(2021

A

empresa .................................................................................................................. ,

······································································································,

nº

•••• •• •• ••• ••• •• •l

com

sede

C.N.P.J.

na
nº

........................................................................... , DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal,

que se enquadra na situaçêo de ...................................................... (microempresa ou empresa de pequeno
porte) nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e que inElxistem fatos supervenientes que conduzam
ao seu desenqtJadramento dE!ssa ?itu~ção.

Por ser exprE!ssão da verd.a_cle, fir[11amos a presente.

Assinatu.ra do Respons~vel p.el<! Empresa

(Nome Legível/Cargo/Ca.rimbo

09 CN_PJ)

•

Local e çf11t<1

~
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