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EDITAL DE LICITAÇÃO  
  Exclusiva para ME, EPP e MEI  

(Art. 48, inc. I e III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e suas alterações posteriores) 

 

EDITAL DE Nº 016/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2020 

MODALIDADE PREGÃO Nº 015/2020 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
1. LICITAÇÃO  

 
O Município de Queluzito - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h do 
dia 22 de abril de 2020, no Prédio da Prefeitura, no Setor de Licitações, situado na Rua do Rosário, 
nº 04 Centro, nesta Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes 
contendo a Proposta Comercial e a documentação de Habilitação para o Pregão Presencial 
nº.015/2020, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM", 
que se regerá pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  do Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,  Instrução Normativa SLTI/MP 
nº 01, de 19 de janeiro de 2010,  da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações posteriores,  do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  Decreto municipal nº 70 de 16 de julho 
de 2010, Decreto municipal nº 49 de 30 de maio de 2012, Decreto Municipal nº 029 de 11 de 
março de 2020, e ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. O pregão será 
realizado pela pregoeira oficial e equipe de apoio, designados por meio da portaria municipal. 
 

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

DATA: 22 de abril de 2020 

HORA: 09h 

LOCAL: sede da Prefeitura Municipal – Rua do Rosário, nº 04, Centro 

OBS: Não será tolerado atraso na entrega de envelopes. 

3. DO OBJETO 

3.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de 
menor preço por item, para o REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual Aquisição de 
gêneros alimentícios para atender na preparação da merenda escolar, eventos e festas 
comemorativas dos alunos da rede municipal de ensino de Queluzito/MG, conforme 
especificação contida no Anexo I deste Edital. 
 

3.2 A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

3.3 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO DO ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA - ME, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP ou ainda Micro Empreendedor Individual, qualificadas como 
tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, que 
esteja sediadas na MICRORREGIÃO geográfica do Município de Queluzito, conforme §2º inc. II 
alínea “a” do DECRETO MUNICIPAL 029, de 11 de março de 2020 
 
4.1.1 Consideram-se Empresas de Pequeno Porte – EPP, Microempresas – ME e 
Microempreendedores Individuais - MEI, as pessoas jurídicas que se adequem às disposições 
previstas no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006 e Microempreendedor Individual – MEI, 
aquelas que preencham os requisitos do artigo 18-A da mesma Lei Complementar e suas 
posteriores alterações. 
 
4.1.2 – Não havendo no mínimo três Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Microempresas – ME ou 
Microempreendedores Individuais – MEI em disputa, as empresas que não sejam EPP, ME ou MEI 
poderão se cadastrar no presente certame e participar da fase de lances, em conformidade com o 
disposto no Inciso II do Artigo 49 da Lei Complementar nº 123/2006 . 
 
4.2 Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atenda todas as  
exigências do presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a  
elaboração e apresentação da proposta 
 
4.2.1 Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem 
com documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível 
com o objeto desta licitação;  
 
4.2.2 Poderão participar da presente licitação todas as empresas, cadastradas ou não na Prefeitura 
Municipal de Queluzito;  
  
4.3 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 produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
4.4 A participação da licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 
condições inseridos neste Edital e nos seus anexos, bem como das normas legais que disciplinam a 
matéria.  
 
4.5 A participação em licitação, expressamente reservada à Empresas de Pequeno Porte – EPP, 
Microempresas – ME e Microempreendedores Individuais – MEI, por licitante que não se enquadre 
na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, ficando o autor da 
conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar ou contratar com 
o Município, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais ( 
Acórdão RCU 298/2011 – Plenário), salvo se não comparecerem no mínimo três fornecedores 
competitivos que enquadrem nestas condições, 
em conformidade com o disposto do subitem 4.1.2. 
 
4.6 Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em  uma 
ou mais das seguintes situações:  
 
a) em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução  ou 
liquidação;  
b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
c) estrangeiras que não funcionem no país; 
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d) que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham  
sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública;  
e) cooperativas.  
f) Licitantes que possua em seu quadro de pessoal servidor público municipal ou dirigente de 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 8 
666/93. 
 
4.7. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
 
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou 
 
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 
 
4.8 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, 
do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  
 
4.9 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 
referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.   
 
5. DA IMPUGNAÇÃO  
 
5.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
5.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacoes@queluzito.mg.gov.br, ou protocolada no endereço Rua do Rosário nº 04 – Centro, 
Queluzito, no setor de Licitações. 
 
5.3 Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
5.1.1 Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
5.4 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à 
data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá 
o curso do certame. 
 
5.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no item 5.2 do Edital. 
 
6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1 Antes da abertura dos envelopes de propostas ocorrerá a fase de credenciamento, onde serão 
vistos e identificados os representantes das licitantes;  
 
6.2 Cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, exibindo a respectiva 
cédula de identidade ou documento equivalente, bem como comprovado por instrumento próprio,  
conferindo poderes para formulação de proposta e lances verbais, oferta de descontos,  
recebimento de intimações, notificações, desistência ou não de recurso e para a prática dos  
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demais atos inerentes ao certame, além da apresentação de Contrato Social na junta comercial ou  
Alvará de Funcionamento para comprovação do ramo de atividade que a empresa exerce;  
 
6.3  Cada Credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;  
 
6.4 Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste Edital, não 
serão mais aceitos novos participantes no certame;  
 
6.5 Somente poderão participar da fase de lances verbais as empresas que, atendendo as  
condições estabelecidas no item 4, no dia, hora e local da realização do Pregão, se fizerem  
representar por pessoa com poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais  
atos inerentes ao certame, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, 
comprovando tais poderes da seguinte forma:  
 
6.5.1 Documentação necessária para credenciamento: 
 
a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as  suas alterações 
ou da consolidação respectiva, devidamente registrados, em se tratando de sociedade empresária e 
sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de documentos que comprovem seus 
administradores ou em caso de Microempreendedor Individual a apresentação do Certificado de 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMI, que poderá ser obtido no endereço: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/certificado  
 
b) Cópia de documento de identificação oficial com foto e do CPF do representante legal, 
credenciado ou o procurador; 
 
c) Em caso de representante deverá apresentar instrumento público ou particular de mandato 
(com  firma reconhecida em cartório), com poderes para formular ofertas e lances de preço e 
praticar  todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive 
renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, devendo igualmente identificar-se exibindo a 
carteira de identidade ou outro documento equivalente, CONFORME MODELO ABAIXO, sob pena 
de se não se credenciar. 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de 
Identidade nº .................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada 
pela Prefeitura Municipal de ______________., na modalidade Pregão, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
........................................, CNPJ nº ............................................, bem como formular propostas, dar lances 
verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
 
................, ......... de .................................. de ............. 
 
Assinatura e carimbo contendo CNPJ da empresa (com  firma reconhecida em cartório), 
 
OBSERVAÇÃO: 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social 
da empresa. 
2. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório. 
 
d) A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, sem autorização da pregoeira 
importará na imediata exclusão – da licitante por ele representada – da fase de lances verbais, 
mantendo-se sua proposta escrita. 
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e) Ocorrendo fato imprevisível, que impossibilite a presença do credenciado durante a sessão 
deste pregão, a pregoeira poderá autorizar a sua substituição, desde que o substituto porte os 
documentos exigidos para o credenciamento. 
 
f) O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a 
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e 
a responsabilidade legal pelos atos praticados. 
 
g) Declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação conforme 
modelo abaixo: 
 

  
 
 h) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar nº123, de 14 
de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, deverão apresentar no ato do credenciamento 
a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO(sede da empresa) emitida em 
até 60 dias da data da entrega dos envelopes, para comprovação do seu enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, podendo esta ser substituída mediante 
DECLARAÇÃO, CONFORME MODELO ABAIXO: 
 

 
 
6.6 Tal condição de ME ou EPP deverá ser comprovada QUANDO DO SEU CREDENCIAMENTO, 
sob pena de preclusão e de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 
(atualizada pela LC 147/2014 e LC 155/2017). 
 

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA –ME – OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE – EPP 

 
 
A empresa __________________ , CNPJ nº ___________________, sediada (endereço 
completo),DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra e cumpri os requisitos legais 
para qualificação como ______________________,( incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar 
federal n. 123, de 14.12.2006 (atualizada pela LC 147/2014 e LC 155/2017) e que não está 
sujeito a quaisquer dos impedimentos do §4 deste artigo, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 e 49 da citada lei. 
 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legal: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________(APOR CARIMBO 
DA EMPRESA) 
CPF:____________________ 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem 
declarar sob as penas da Lei, atende ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 
10.520/2002. 
 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legal: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 
CPF:____________________ 
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6.7 Os documentos referidos nas alíneas “a”, até a a alínea “h” do item 6.5.1 deverão ser 
apresentados em separado dos envelopes para o credenciamento e/ou representação; 
 
6.8 Apresentação de documentação em xerox, deverá ser acompanhada do ORIGINAL, para que 
a documentação seja autenticada pela pregoeira;  
 
6.9 Os documentos deverão ser entregues a pregoeira na hora do credenciamento, dando 
preferência aos modelos fornecidos por este edital a fim de evitar futuras reclamações com os 
conteúdos exigidos. 
 
6.10  O representante da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante 
durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a 
este Pregão, mantendo o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço, sendo indispensável a DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 
6.11 A Pregoeira e a Equipe de Apoio, no ato do Credenciamento, farão consulta à lista de 
fornecedores impedidos de licitar ou contratar com a administração Pública, a consulta será 
feita da seguinte forma: 
 
6.11.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br) a qual será juntada ao 
processo;  
 
6.11.2 Caso ocorra caso de impedimento, a empresa não será credenciada. 
 
6.12 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 
administrativamente. 
 
6.13 As licitantes que encaminharem os envelopes via correio deverão apresentar todos os 
documentos para credenciamento. 
 
7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
7.1  No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará a 
Pregoeira e seus auxiliares: 
 
a) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e 
 
b) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2) 
 
7.2  Declarado encerrado o credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos novos 
proponentes. 
 
7.3 Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” e “Proposta de 
Preços”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, as 
documentos especificados no item 6.51 alínea “a”, “g” e “h” autenticado por cartório quando for o 
caso, sob pena de não participação no presente certame.  
 
8 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
8.1  Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e 
“Habilitação”. 
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8.2 Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o 
nome da licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 
"Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL QUELUZITO – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2020 
MODALIDADE PREGÃO Nº. 015/2020 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 
 
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL QUELUZITO – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2020 
MODALIDADE PREGÃO Nº. 015/2020 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
 
8.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do 
Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 
 
8.4 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 
 
8.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles 
referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil. 
 
8.6 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo 
do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura. 
 
8.7 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 
referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.   
 
9. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1 
 
9.1 São requisitos da proposta de preço: 
 
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste 
Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, 
número de fax da empresa licitante e dados bancários. 
b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 
c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo V deste edital, contendo MARCA DO 
PRODUTO; 
d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 
e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração no fornecimento, deverão 
ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 
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tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao 
fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
f) Cotação por item, com os valores a ele inerentes.  
g) Descrição, de forma clara e completa, dos serviços a ser ofertado, do objeto desta licitação e 
seus elementos, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as 
especificações deste Edital;  
h) O prazo de entrega dos itens será: conforme solicitações, após emissão da Ordem de 
Fornecimento ou Autorização; 
i) Local, data, nome do representante legal e sua assinatura; 
j) O Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 
transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de 
qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já 
constantes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
l) Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens serem 
fornecidos sem ônus adicionais;  
m) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos;  
n) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento;  
o) A especificação não poderá ser alterada, sob pena de desclassificação;  
p) Os preços serão aferidos levando-se conta o menor valor; 
q) Os preços, ainda que ofertados, deverão ter como referência a moeda nacional; 
r) A grafia dos valores devem conter apenas duas casas decimais após a vírgula (ex: 25,25). 
 
9.2 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
9.3. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.   
 
9.4 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgão fiscalizadores, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 
do contrato. 
 
10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados 
neste Edital. 
 
10.2.A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. 
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10.3 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de 
valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do 
vencedor. 
 
10.4 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
10.5 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 
em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 
proclamação do vencedor. 
 
10.6 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio por 
meio do sistema integrada da administração, para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
10.7 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 
 
10.8  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
10.9 Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não se enquadrando 
como micro empresa ou empresa de pequeno porte, a pregoeira em cumprimento aos artigos 44 e 
45 da lei complementar 123/2006 observará as seguintes condições: 
 
10.9.1 As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 
 
10.9.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
10.9.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
10.9.4.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
10.10  Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 
prevista neste edital. 
 
10.11 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades previstas neste Edital. 
 
10.12 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a 
exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
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10.13 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira negociar 
diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 
 
10.14 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as 
LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
10.15 Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 
 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
11.1 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. 
 
11.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da 
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta 
final, conforme anexo deste Edital. 
 
11.3 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação 
de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 
contrariem exigências legais. 
 
11.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A 
da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  
 
11.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
 
11.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 
 
11.4.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
 
11.4.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível;.  
 
11.4.4.1Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 
lance que: 
 
11.4.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
 
11.4.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 
convenções coletivas de trabalho vigentes. 
 
11.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 
da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 
N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
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11.6 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita.  
 
11.7 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
nova data e horário serão marcada pela pregoeira, com no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  
 
11.8 O prazo para que o licitante apresente documentação solicitada, para comprovação dos 
preços praticados, serão determinados durante a abertura da diligência, considerando, para tanto, 
a complexidade da licitação.  
 
11.9 É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 
pelo licitante, antes de findo o prazo estabelecido conforme descrito subitem acima. 
 
11.10 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se as planilhas de 
custo readequadas com o valor final ofertado. 
 
11.11 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
 
11.12 A  Pregoeira analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de 
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado. 
 
11.13 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Pregoeira, desde 
que não haja majoração do preço. 
 
11.14 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
 
11.15 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 
no objeto 
 
11.16 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02 
 
PESSOA JURÍDICA: 
 
12.1  Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 
12.1.1  Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
12.1.2  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
 
12.1.3  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
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12.1.4  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
12.1.5 O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a 
apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido 
no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/certificado   
 
12.1.6 No caso de Sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – 
EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores. 
 
12.1.7 Cópia do RG e CPF do sócio representante da empresa.  
 
Obs: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas  bem 
como cópia autenticada do Contrato Social na integra, a sua apresentação na  documentação de 
habilitação “Regularidade Jurídica” fica facultada. 
 
12.2  Quanto à REGULARIDADE FISCAL, apresentará: 
 
12.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
 
12.2.2  Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
12.2.3 Certidão conjunta de Regularidade da Receita Federal e Tributos Federais e Dívida Ativa 
da união 
 
12.2.4 Prova de Regularidades com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra 
equivalente na forma da lei. 
 
NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as  
mesmas não serão aceitas se a data de suas expedições forem anteriores a 60 (sessenta) dias da  
data de abertura dos envelopes contendo documentação e proposta comercial.  
 
12.2.5 Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014 e LC 
155/2017, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a  documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta  apresente alguma restrição. 
Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa; 
 
12.2.6 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de  junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
12.3  Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
 
12.3.1 Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 
(noventa) dias antes da abertura da sessão. 
 
12.4  Quanto a REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
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12.4.1 Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
12.5  Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA e outras 
 
12.5.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens compatíveis com o objeto desta 
licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado. 
 
10.5.2 Alvará  sanitário emitido pela Vigilância Sanitária. 
 
OBS: Toda a documentação deverá ser apresentada autenticada por cartório, ou cópia 
acompanhada da ORIGINAL para que os mesmos sejam autenticados pela pregoeira. 
Documentos autenticados em cartório não serão válidos para autenticação de outras cópias, o 
mesmo só será efetuado pela pregoeira mediante apresentação do documento em original, SOB 
PENA DE INABILITAÇÃO. 
 
12.6  Deverão ainda, as empresas, apresentarem as seguintes declarações: 
 
12.6.1  Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditiva da habilitação (art. 32, § 
2º, Lei 8.666/93), conforme modelo abaixo: 
 

 
 
12.6.2  Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital, conforme modelo 
abaixo:  
 

 
 
12.6.3  Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o 
inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A  HABILITAÇÃO 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar 
sob as penas da Lei, na forma do § 2º, artigo 32, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
  
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legal: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________(APOR CARIMBO) 
CPF:____________________________________ 

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM O EDITAL 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar 
sob as penas da Lei, que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
  
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legail: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________((APOR CARIMBO) 
CPF:____________________________________ 
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outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme 
modelo abaixo:  
 

 
 
 
12.7  O documento relacionado neste item referir-se-á sempre ao domicílio da empresa. 
 
12.8 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 
observando-se que: 
 
 a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 
 b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 
 c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
12.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
12.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
 
12.10 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 
 
13.1 Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” 
do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
 
13.2 Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório 
competente ou por servidor designado para o pregão. 
 
13.3 Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será 
inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar 
sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 
............................................. 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legail: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________(APOR CARIMBO) 
CPF:____________________________________ 
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seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, 
até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
 
13.4 A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 
 
13.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
13.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 
 
13.7 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
14.1 Tendo a licitante manifestada, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do 
Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
 
14.2  As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) 
dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, em secretária. 
 
14.3  A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
 
14.4 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, a Pregoeira, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 
14.5 O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis. 
 
14.6 A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 14.1, importará a decadência do 
direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora. 
 
14.7 O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.8 A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, 
mediante publicação no Átrio do Município. 
 
14.9  Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 
 
15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º 
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da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances.  
 
15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 
15.2.1. A convocação se dará por e-mail e/ou site oficial do município, pelo endereço 
www.queuzito.mg.gov.br (aba licitações) de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 
15.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na proposta ou 
cadastro do fornecedor no banco de dados do município, sendo responsabilidade do licitante 
manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
 
16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 
 
17.1 Conforme disposições anexo I deste edital. 
 
18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
18.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05(cinco) dias, contados 
a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.  
 
18.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada e devolvida no prazo de 02(dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
18.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
 
18.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
 
18.5 A licitante deverá manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração que 
possa comprometer a manutenção do compromisso. 
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19. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 
 
19.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município emitirá Requisição de 
Empenho e Ordem de Fornecimento, de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante. 
 
19.2  O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com 
o FGTS e com o INSS. 
 
19.3 A recusa injustificada do licitante vencedor em entregar os itens dentro do prazo 
estabelecido, sujeitá-lo-á a aplicação das penalidades prevista na cláusula das SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS deste edital. 
 
19.4  A Ordem de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados pela 
Administração nas seguintes hipóteses: 
 
a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das 
hipóteses contidas no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações. 
 
b) bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE, após 
acordo entre as partes. 
 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
20. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
20.1 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será pelo período de 12 meses, admitindo a sua 
prorrogação nos termos da legislação pertinente. 
 
20.2 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇO regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações 
posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 
 
20.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta 
apresentada pelo adjudicatário. 
 
 
21. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
21.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 
 
22. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, FISCALIZAÇÃO E DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO 
 
22.1 O de prazo de entrega do objeto, fiscalização e do local e das condições de recebimento são 
as estabelecidas no termo de referência. 
 
23. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
23.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
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24. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
 
24.1 – O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 
3 (três) dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses: 
 
24.1.1 – Pelo Município quando: 
 
a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 
b) O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de 
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações 
posteriores; 
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 
da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 
 
24.1.2 – Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro 
de Preços. 
 
24.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
 
24.3 – A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso 
I do item 24.1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 
 
24.4 – No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando-se 
cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 
 
24.5 – A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 
preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão 
final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
facultado o Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso 
não aceitas as razões do pedido. 
 
25. DAS PENALIDADES 
 
25.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 
 
25.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
25.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
25.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
25.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
 
25.1.5. cometer fraude fiscal. 
 
25.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
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25.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a 
licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subitem. 
 
25.4 E das demais cominações legais. 
 
25.5 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos 
para o serviço contratado; 
 
II - pela inexecução total ou parcial do acordado através da Nota de Empenho ou Contrato, 
garantida a defesa prévia: 
a) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho ou Contrato. 
b) advertência; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
 
25.5 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
25.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
25.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  
 
25.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
25.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.  
 
25.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 
 
25.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
25.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
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25.13As sanções previstas no subitem 25.3 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

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

24.14.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

24.14.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

24.14.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.  

25.15 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

25.15.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade. 

25.16 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

25.17. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

26. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
26.1 O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há obrigatoriedade 
de contratação, nos termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 
 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
27.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 
 
27.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
27.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 
 
27.4 O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
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27.5 É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
27.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 
 
27.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
27.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 
juízo da Comarca de Conselheiro Lafaiete – MG.  
 
27.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente 
estabelecidos. 
 
27.10 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 
objeto de consulta, por escrito, a Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço Rua do Rosário, 
nº 04, Centro, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (31) 37221222, ou através do email: 
licitacoes@queluzito.mg.gov.br 
 
27.11 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 8:00 às 
16:00 horas, no endereço referido no preâmbulo deste Edital.  
 
27.12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
 
27.13 - Fazem parte integrante deste Edital: 
 
- Anexo I – Termo de Referência / Objeto Padrão; 
- Anexo II – Ata de Registro de Preços; 
- Anexo III - Modelo de Proposta de Preços. 
-Anexo IV – Orientações Proposta digital 
 
 
 

 
Município de Queluzito, 02 de abril de 2020. 

 
 
 
 
 

Célio Pereira de Souza                                        Rosemery Fernandes Chassim Ferreira   
            Prefeito Municipal                                                                          Pregoeira 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria 
Jurídica. 

    Em ___/___/______. 
 

           
___________________                        
Assessor Jurídico 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO Nº 033/2020 

1 OBJETO:  
 
1.1 REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual Aquisição de gêneros alimentícios para atender 

na preparação da merenda escolar, eventos e festas comemorativas dos alunos da rede 
municipal de ensino de Queluzito/MG. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, NATUREZA E VIGÊNCIA:  
 
2.1 A presente contratação fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Federal 10.520/2002; 
 
2.2  Justifica-se o presente, para adquirir gêneros alimentícios para atender o fornecimento de 
merenda escolar na Rede Municipal de ensino de Queluzito, proporcionando: 
 
a) Melhor qualidade no fornecimento e nutrição dos alunos; 
b) Melhorar a qualidade de ensino; 
c) Suprir a carência alimentar dos alunos; 
d) Diminuir o nível de evasão escolar. 
 
E também em atendimento aos eventos e festas comemorativas. 

 
 2.3 O período de vigência da Ata: 12 meses podendo ser prorrogado de acordo com as 
disposições da Lei 8.666/93. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE ESTIMADA E ESTIMATIVA DA DESPESA: 
 
3.1 A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se neste termo de referência: 
 

OrdemQuant. UN. Especificação Marca 
Valor 
Unit. 

TOTAL 

1 260 PCTE 

00000027562- ACHOCOLATADO EM PÓ - ME
ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR 
CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
FORMULADO COM GLÚTEN, COMPOSIÇÃO 
AÇÚCAR/CACAU/MALTODEXTRINA/VITAMINAS/ 
EMULSIFICANTE. EMBALAGEM DE 1 KG 

 
13,57 3528,2 

2 2500 UN 

00000025094- ACHOCOLATADO INDIVIDUAL 
UNIDADE  
pronto pra beber, c composto de leite . 
Embalagens Tetra Pack individuais de 200 ml, 
embaladas em caixa de papelão vedadas. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade. 

 
1,29 3225 

3 470 PCTE 

00000027563- AÇÚCAR CRISTAL - ME
AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM 
VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR. 
EMBALAGEM DE 5 KG 

 
10,95 5146,5 

4 5 FRS 
00000019589- ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO
INGREDIENTES: ÁGUA, SORBITOL,  

8,02 40,1 
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EDULCORANTES ARTIFICIAIS, SACARINA 
SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO. 
CONSERVADORES ÁCIDO BENZÓIDICO E 
METILPARABENO. FRASCO DE 100ML, VALIDADE 
12 MESES 

5 2500 UN 

00000025100- ÁGUA MINERAL COPO
Água mineral, acondicionada em embalagem 
descartável (copo - 200 ml), com plástico 
higiênico, com protetor na parte superior e lacre 
de segurança personalizado pelo fabricante, 
bebida não alcoólica, não fermentada, sem gás, 1º 
qualidade, com faixa de ph 6,0 a 8,0. Com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e validade. Deverá ser 
indicada  

 
1,39 3475 

6 75 PCTE 

00000027637- AMENDOIN TORRADO E MOÍDO 
500 GRAMAS
Fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isento de matéria terrosa e de parasita. 
Não apresentar umidade, fermentação, resíduos 
ou impurezas, bolor ou cheiro não característico 
em embalagens de 500 gramas com validade no 
mínimo em 06 meses a partir da data de entrega. 

 
8,62 646,5 

7 80 UN 

00000027565- AMIDO DE MILHO - ME
AMIDO DE MILHO, DE 1º QUALIDADE, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 
OU CAIXA LACRADA E DEVIDAMENTE 
ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG. PRAZO DE 
VALIDADE DE NO MÍNIMO 180 DIAS A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA. 

 
7,27 581,6 

8 500 PCTE 

00000027566- ARROZ - ME
ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO, TIPO 
SUBGRUPO AGULHINHA. Não deve apresentar 
grãos disformes e queimados, pedras, cascas e 
carunchos, cheiro forte, intenso e não 
característico. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno 
transparente. Prazo de validade: mínimo de 3 
meses a partir da entrega. A rotulagem deve 
conter: nome e/ou marca, data de validade, lote e 
informações nutricionais.  

 
15,62 7810 

9 100 UN 

00000025112- AVEIA EM FLOCOS
finos isenta de sujidades, parasitas e larvas, com 
umidade máxima de 15% por peso, embalagem de 
200 gramas. Validade mínima de 6 meses 
contados a partir da data de entrega.  

 
7,82 782 

10 70 UN 

00000025117- AZEITE DE OLIVA EXTRA 
VIRGEM UN
com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleíco) 
para temperar alimentos; embalagem com 500 
ml. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 
data de entrega. 

 
19,12 1338,4 

11 1500 UN 
00000025122- BALA - TIPO GOMA -
jujuba - embalagem - pacote 50 gramas contendo 
a identificação do produto, marca do fabricante, 

 
17,81 26715 
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data de fabricação, prazo de validade. Deverá ser 
indicada a marca 

12 100 PCTE 

00000027424- BALA MACIA - PACOTE DE 1 KG
BALA MASTIGÁVEL, DE CONSISTÊNCIA MACIA, 
DEVE APRESENTAR AROMA E SABOR 
AGRADÁVEIS. NÃO DEVE APRESENTAR 
IMPUREZAS E COLORAÇÃO NÃO 
CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM INTACTA DE 1 
KG 

 
9,96 996 

13 1500 UN 
00000025127- BARRA DE CEREAL SEM 
CHOCOLATE  
SEM CHOCOLATE DE 20 GR 

 
3,06 4590 

14 700 PCTE 

00000027572- BATATA PALHA - ME
BATATA FRITA EMBALADA, TIPO PALHA FINA, 
PRONTA PARA CONSUMO. Temperada com sal 
fino e iodado, frita em óleo vegetal; embalagem 
com 400 gramas. Na embalagem deverá constar 
dados do produto e fabricante data de fabricação 
e o e prazo de validade.  

 
13,46 9422 

15 30 PCTE 
00000025141- BICARBONATO DE SÓDIO GR
pacote de 500 gramas validade de no m.nimo 18 
meses  

 
7,23 216,9 

16 330 PCTE 

00000027574- BISCOITO CREAM CRAKER - 400 
GRAMAS - ME
BISCOITO EM CAIXA - biscoito, tipo cream craker, 
feito com farinha de trigo especial, enriquecida 
com ferro e ácido fólico. Embalada em caixa 
contendo 400 gramas do produto, limpa, não 
violada, resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, data de 
validade, número de lote, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de entrega.  

 
4,27 1409,1 

17 200 CX 

00000027575- BISCOITO DE CÔCO - CAIXA 
1,5KG - ME
BISCOITO EM CAIXA - biscoito, sabor coco, feito 
com farinha de trigo especial, enriquecida com 
ferro e ácido fólico. Embalada em caixa contendo 
1,5kg do produto, limpa, não violada, resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, data de validade, número de lote, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Caixa com 1,5kg do 
produto. 

 
20,62 4124 

18 330 PCTE 

00000027576- BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA -
400 GRAMAS - ME
BISCOITO EM CAIXA - biscoito, tipo maizena, feito 
com farinha de trigo especial, enriquecida com 
ferro e ácido fólico. Embalada em pacote contendo 
400 gramas do produto, limpa, não violada, 
resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, data de 

 
4,36 1438,8 
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validade, número de lote, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de entrega.  

19 230 CX 

00000027577- BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA -
CX DE 1,5KG - ME
BISCOITO EM CAIXA - biscoito, tipo maizena, feito 
com farinha de trigo especial, enriquecida com 
ferro e ácido fólico. Embalada em caixa contendo 
1,5kg do produto, limpa, não violada, resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, data de validade, número de lote, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Caixa com 1,5kg do 
produto. 

 
23,90 5497 

20 1000 UN 
00000027703- BISCOITO SALGADO ORIGINAL
FLOW-PACK 6 UNIDADES X 27 GRAMAS  

4,75 4750 

21 230 CX 

00000027578- BISCOITO TIPO MARIA - CX DE 
1,5 KG - ME
BISCOITO EM CAIXA - biscoito, tipo Maria, feito 
com farinha de trigo especial, enriquecida com 
ferro e ácido fólico. Embalada em caixa contendo 
1,5kg do produto, limpa, não violada, resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, data de validade, número de lote, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Caixa com 1,5kg do 
produto. 

 
25,60 5888 

22 200 CX 

00000027579- BISCOITO TIPO 
MARIA/CHOCOLATE - CX 1,5KG - ME
BISCOITO EM CAIXA - biscoito, tipo maria, sabor 
chocolate, feito com farinha de trigo especial, 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalada 
em caixa contendo 1,5kg do produto, limpa, não 
violada, resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, data de 
validade, número de lote, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de entrega. Caixa 
com 1,5kg do produto. 

 
28,57 5714 

23 20 CX 

00000027580- BISCOITO TIPO SALPETE - CX DE 
1,5 KG - ME
BISCOITO EM CAIXA - biscoito, tipo salpete, sabor 
salgado, feito com farinha de trigo especial, 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalada 
em caixa contendo 1,5kg do produto, limpa, não 
violada, resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, data de 
validade, número de lote, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de entrega. Caixa 

 
26,90 538 
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com 1,5kg do produto. 

24 2500 UN 

00000025167- BOLINHO RECHEADO COM PESO 
DE 40G
bolinho individual com peso de 40g, sabor 
baunilha com recheio sabor chocolate 
aromatizado artificialmente. Contendo os 
seguintes ingredientes: farinha de trigo 
enriquecido com ferro e ácido fólico, ovo integral, 
gordura vegetal, amido, glucose, clara de ovo, 
farinha de soja integral, sal e estabilizantes. O 
produto deve ser produzido a partir de matérias-
primas sãs e limpas, isentos de sujidades. A 
embalagem primária deverá ser em saco plástico, 
fechado mecanicamente. A embalagem 
secundária deve conter no mínimo 14 unidades de 
bolinhos individuais. A embalagem terciária: 
caixa de papelão reforçada, resistente às 
condições rotineiras de manipulação, transporte e 
armazenamento, devidamente lacradas. 

 
2,31 5775 

25 400 UN 

00000025168- CAIXA DE BOMBOM
tipo bola, recheios sortidos, com cobertura de 
chocolate, devidamente embalados. Dever. 
Apresentar odor e sabor agrad.veis, consist.ncia 
firme. Dever. Ser entregue devidamente 
embalados, em embalagem intacta.300 gramas 
cada 

 
10,95 4380 

26 15 PCTE 

00000027581- CANELA EM CASCA - PCTE 20 
GRAMAS  
pedaços de pau e casca de canela, acondicionada 
em embalagem plástica selada e devidamente 
rotulada de acordo com a legislação vigente. 

 
3,75 56,25 

27 50 PCTE 

00000027582- CANJIQUINHA DE MILHO 
AMARELO - ME
canjiquinha de milho, tamanho médio, embaladas
em sacos plásticos, contendo 500g cada, 
embalagem transparente, isento de sujidades, não 
violadas, resistentes. As embalagens devem conter 
os dados de identificação, procedência, número de 
lote, quantidade do produto, e validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

 
3,99 199,5 

28 280 PCTE 

00000025206- CÔCO RALADO PACOTE 100 
GRAMAS  
produto alimentício desidratado contendo entre o 
s ingredientes: polpa de coco desidratada e 
parcialmente desengordurada. Deve apresentar 
colora..o branca e consistência firme. Sabor 
característico, sem sinais de ranão ou amargor. 
Ausência de sujidades, parasitas ou larvas. 
Embalagem plástica .integra, atóxica, de 100g. A 
rotulagem deve conter: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informa..es 
nutricionais. 

 
4,13 1156,4 

29 90 PCTE 

00000025207- COLORAU (URUCUM) PCTE
p. Fino, homog.neo, colora..o vermelho intensa, 
embalagem pl.stica, com 500g, intacta, atoxica, 
com identifica..o do produto, marca do fabricante, 

 
7,43 668,7 
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prazo de validade e peso l.quido. 

30 220 UN 

00000025208- CREME DE LEITE UN
sabor suave, consist.ncia firme, embalagem 
cartonada, não amassada, contendo 200g. A 
embalagem dever. Conter externamente os dados 
de identifica..o, proced.ncia, informa..o 
nutricional, data de validade. Validade m.nima de 
6 meses a contar da data de entrega. 

 
3,68 809,6 

31 2000 UN 

00000025209- DOCE DE AMENDOIM UNIDADE
tipo pé de moleque, com unidades em formato 
quadrado, de boa qualidade, embalado em 
embalagem plástica, com rótulo e data de 
validade 

 
1,16 2320 

32 2000 UN 

00000025211- DOCE DE LEITE SACHÊ
unidades em sachê, sendo produto de boa 
qualidade, embalados adequadamente. Rótulo 
com lote e validade. 

 
1,02 2040 

33 2000 UN 

00000025210- DOCE DE LEITE QUADRADO 
UNIDADE  
unidades em formato quadrado, sendo produto de 
boa qualidade, embalados adequadamente. 
Rótulo com lote e validade 

 
1,18 2360 

34 70 UN 

00000025212- ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30 ML
essência de baunilha 30 ml contendo identificação 
do produto data de fabricação e prazo de 
validade, com registro do Ministério da Saúde, 
obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA  

 
6,99 489,3 

35 480 UN 

00000025213- EXTRATO DE TOMATE 350 G
polpa de tomate, açúcar e sal. Acondicionada em 
latas de 350g, não apresentando ferrugem, 
amassamento, vazamento ou abaulamento. Prazo 
de validade: mínimo de 3 meses apartir da data 
de entrega. A rotulagem deve conter: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

 
4,23 2030,4 

36 350 UN 

00000025214- FARINHA DE MANDIOCA 500 GR
pacote de 500 gr. Não deverá apresentar 
misturas, resíduos e/ou impurezas não deverá 
apresentar odor forte e intenso além de coloração 
anormal. Validade mínima de 3 meses a partir da 
data de entrega. A rotulagem deve conter: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

 
4,75 1662,5 

37 350 UN 

00000025215- FARINHA DE ROSCA 500 GR
pacote de 500g. Não deverá apresentar misturas, 
resíduos e/ou impurezas não deverá apresentar 
odor forte e intenso além de coloração anormal. 
Validade mínima de 3 meses a partir da data de 
entrega. A rotulagem deve conter: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

 
5,11 1788,5 

38 450 PCTE 

00000027591- FARINHA DE TRIGO COM 
FERMENTO - ME
FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO ESPECIAL, 
APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE 6 MESES. 
A ROTULAGEM DEVE CONTER: NOME E OU 

 
3,87 1741,5 
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MARCA DATA DE VALIDADE LOTE E 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM DE 
1KG.  

39 260 PCTE 

00000027592- FARINHA DE TRIGO SEM 
FERMENTO - ME
FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO ESPECIAL, 
APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE 6 MESES. 
A ROTULAGEM DEVE CONTER: NOME E OU 
MARCA DATA DE VALIDADE LOTE E 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM DE 
1KG.  

 
3,56 925,6 

40 510 KG 

00000025218- FEIJÃO CARIOCA 1 KG
tipo 1, classificado com tipo cores, padronizada, 
sem parasitos e detritos, acondicionado em 
pacotes de 1 kg, em polietileno transparente. 
Prazo de validade: m.nimo de 3 meses a partir da 
data de entrega. A rotulagem deve conter: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informa..es nutricionais 

 
6,92 3529,2 

41 330 KG 

00000025219- FEIJÃO VERMELHO TIPO 1, 1 KG
padronizada, sem parasitos e detritos, 
acondicionado em pacotes de 1 kg, em polietileno 
transparente. Prazo de validade: m.nimo de 3 
meses a partir da data de entrega. A rotulagem 
deve conter: nome e/ou marca, ingredientes, data 
de validade, lote e informa..es nutricionais 

 
7,59 2504,7 

42 200 UN 

00000027593- FERMENTO EM PÓ - ME
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM COM 
250 GRAMAS. PRODUTO FORMADO DE 
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE POR INFLUÊNCIA 
DO CALOR E/OU UMIDADE PRODUZ 
DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE 
EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM 
FARINHAS, AMIDOS OU FÉCULAS, 
AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A 
POROSIDADE. INGREDIENTES: BICARBONATO DE 
SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO E FOSFATO 
MONOCÁLCICO, AMIDO DE MILHO OU FÉCULA 
DE MANDIOCA. NÃO CONTÉM GLÚTEN 

 
7,22 1444 

43 180 KG 

00000027596- FUBÁ DE MILHO AMARELO - ME
FUBÁ, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, ISENTO DE 
SUJIDADE, MOFO E FERMENTAÇÃO, COR 
AMARELA, MATÉRIA-PRIMA MILHO. VALIDADE 
MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER: NOME 
E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE 
VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS. 

 
3,96 712,8 

44 6700 UN 

00000027636- GELATINA EM PÓ 35 GRAMAS
Gelatina em embalagem de 35g com identificação 
do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega. Sabores: Abacaxi, limão, 
morango, pêssego, uva, cereja e framboesa. 

 
1,14 7638 
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45 80 UN 

00000025225- GRANULADO DE CHOCOLATE 
100 GR
a base de a..car, amido de milho, gordura vegetal, 
glucose em p., cacau em p., maltodextrina, sal. 
Pacote com 100 g. Inviolado, livre de insetos, 
microorganismos ou outras impurezas que 
venham a comprometer o armazenamento e a 
sa.de humana. Validade m.nima de 120 dias da 
data de entrega do produto 

 
6,79 543,2 

46 3060 UN 

00000027598- IOGURTE 900 GRAMAS - ME
COMPOSIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, SORO 
FRESCO DE LEITE, AÇÚCAR, PREPARADO DE 
FRUTA (POLPA), E CONSERVANTES 
AUTORIZADOS PELA ANVISA, EMBALAGEM EM 
PLÁSTICO RESISTENTE DE 900 GRAMAS, 
CONSERVADO NA TEMPERATURA DE 1 A 10º C, 
COM PRAZO DE VALIDADE ADEQUADO DE 
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 
SABORES: CÔCO, FRUTAS, MORANGO E 
PÊSSEGO. 

 
10,29 31487,4 

47 900 UN 

00000025227- IOGURTE CHUPETINHA UN
sabor morango produto obtido através de leite 
e/ou leite reconstituído padronizado em seu 
conteúdo de gorduras, contendo polpa de frutas 
no sabor morango. O iogurte deverá ser isento de 
contaminação, sujidades e corpos estranhos, não 
serão permitidas embalagens danificadas. O 
produto deve ser rotulado de acordo com a lei 
vigente e conter o selo do instituto mineiro 
agropecuária (ima). Embalagem: tipo chupetinha 
em plástico resistente e atóxico contendo 120g. 
Deverá seguir especificação de rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. 

 
1,08 972 

48 270 UN 

00000025016- IOGURTE DE SOJA
Embalagem 180 g Iogurte de soja sabor morango, 
sem lactose.Com validade de, no mínimo de 20 
dias, a partir da data de recebimento. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção.  

 
3,59 969,3 

49 210 UN 

00000025034- IOGURTE SEM LACTOSE
sem lactose com temperatura de 1 a 10 C, em 
embalagem vedada, intacta, com os dados do 
produto e fabricante, data de fabricação e 
validade  

 
5,01 1052,1 

50 220 UN 

00000027600- LEITE CONDENSADO 395 
GRAMAS - ME
LEITE CONDENSADO (LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR 
E LACTOSE) LATA C PESO DE 395 GRAMAS. 
VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. 

 
4,47 983,4 

51 280 L 
00000025037- LEITE DE SOJA
Embalagem contendo 1 litro, recipiente tipo tetra  

6,15 1722 
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pack, impermeável a germes e ao ar, com 
identificação do produto, marca do fabricante e 
prazo de validade de no mínimo 120 dias. Mais 
Vita Vitamina de Morango contém Proteína e é 
fonte de Cálcio, Zinco, Vitaminas A, B6, C, E e 
Ácido Fólico. Rico em Vitaminas B2, B12 e D, 
naturalmente isento de lactose e colesterol por ser 
um alimento de soja 

52 830 PCTE 

00000000302- LEITE EM PÓ INTEGRAL 
INSTANTÂNEO 400 GR
Ingrdiente leite integral, lecitina (emulsificante), 
vitamina a D Não contém glúten. Produto obtido 
por desidratação do leite de vaca integral e apto 
para alimentação humana mediante processo 
tecnologicamente adequado, fabricado a partir de 
matéria prima selecionada, isenta de matéria 
terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e 
vegetais, livre de imunidade e fermentação, sem 
adição de soro de leite aspectos: pó uniforme, sem 
grumos, cor branco amarelado; odor e sabor 
agradável; não rançoso, semelhante ao leite 
fluído. Embalagem primaria pacote de poliéster 
metalizado com polietileno resistente, 
hermeticamente lacrado 

 
10,62 8814,6 

53 2500 L 

00000020448- LEITE EMBALAGEM TETRA PAK 
1 LITRO
COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS 
IDENTIFICÃO DO PRODUTO, MARCA DO 
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO 
LIQUIDO. 

 
3,92 9800 

54 260 L 

00000025038- LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE
isento de lactose com informações nutricionais 
identifico do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso liquido.  

 
6,02 1565,2 

55 50 PCTE 

00000025113- LINHAÇA DOURADA MOÍDA 
PACOTE  
livres de sujidades e contaminantes. Embalagem 
pl.stica integra, at.xica de 200g. R.tulo com dados 
de indica..o do fabricante, produto, peso, data de 
fabrica..o e validade. 

 
4,34 217 

56 50 PCTE 

00000025114- LOURO PCTE
desidratado. Embalagem pl.stica contendo 200g, 
livre de insetos, microorganismos ou outras 
impurezas que venham a comprometer o 
armazenamento e a sa.de humana. Prazo m.nimo 
de validade de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

 
4,52 226 

57 210 PCTE 

00000027606- MACARRÃO ESPAGUETE - 500 
GRAMAS - ME
Macarrão tipo espaguete, com ovos, longo, 
submetido a processo de secagem, acondicionado
em embalagem própria, transparente, resistente, 
que garanta a integridade do produto até o 
consumo. Embalagens contendo dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricional, lote, data de validade, quantidade do 

 
3,65 766,5 
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produto. A embalagem deve conter 500 gramas. 
Validade mínima de 6 meses.  

58 120 PCTE 

00000028809- MACARRÃO LETRINHAS
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHAS, 
DEVERA SER FABRICADO A PARTIR DE 
MATERIAS PRIMAS DE 1° QUALIDADE; AS 
MASSAS AO SEREM POSTAS NA ÁGUA NÃO 
DEVERA TURVALAS ANTES DA COCÇÃO; NÃO 
PODENDO ESTAR FERMENTADA OU RANÇOSAS; 
NA EMBALAGEM NÃO PODERÁ HAVER A 
MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRÃO; 
COM RENDIMENTO MÍNIMO APOS O COZIMENTO 
DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO 
- EMBALAGEM COM 500GR.  

 
4,54 544,8 

59 160 PCTE 

00000025118- MACARRÃO PARA LASANHA 
PCTE  
massa de s.mola para lasanha, embalada em 
pacote de 500 g, inviolada, livre de insetos, 
microorganismos ou outras impurezas que 
venham a comprometer o armazenamento e a 
sa.de humana. Validade m.nima de 120 dias da 
data de entrega do produto 

 
6,09 974,4 

60 130 UN 

00000025120- MAIONESE UN
Base de. Leo vegetal, amido modificado, vinagre, 
açúcar, sal, ovos pasteurizados, suco de limo. 
Potes com 500 g, inviolados, livres de insetos, 
micro-organismos ou outras impurezas que
venham a comprometer o armazenamento e a 
sa.de humana. Validade mínima de 120 dias a 
partir da data de entrega do produto. 

 
7,49 973,7 

61 130 POTE 

00000025128- MARGARINA 500 GRAMAS
produto obtido de vegetais lí l.quidos 
hidrogenados, de consist.ncia cremosa, 
aromatizada artificialmente e vitaminada, com no 
m.nimo 65% de lip.dios. Não deve apresentar 
massa não cremosa, cheiro desagrad.vel, cor não 
caracter.stica do produto. Embalagem de 500g. 
Deve estar intacta, em pote de polietileno 
resistente, com prazo de validade: m.nimo de 3 
meses a partir da data de entrega. A rotulagem 
deve conter: nome e/ou marca, ingrediente data 
de validade, lote e informaçoes nutricionais  

 
6,62 860,6 

62 220 PCTE 

00000027638- MILHO DE CANJICA - 500 
GRAMAS  
Milho branco, tipo 1, validade m.nima de 12 
meses a contar da data de entrega.  

 
5,95 1309 

63 200 KG 

00000025133- MILHO DE PIPOCA KG
nacional de primeira qualidade; não dever. 
Conter misturas inadequadas, presença de 
impurezas, forma..o degrumos, colora..o não 
característica, sabor alterado e peso insatisfat.rio. 
Embalagem de 500 gr. Dever. Estar intacta com 
prazo de validade de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

 
7,86 1572 

64 450 LATA
00000025135- MILHO VERDE EM CONSERVA 
LATA   

2,99 1345,5 
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ingredientes: milho verde água, açúcar, sal.
Embalagem: deve estar intacta, resistente, vedada 
hermeticamente e limpa, acondicionada em latas 
de 200g. Não apresentando ferrugem, 
amassamento, vazamento ou abaulamento. Prazo 
de validade: mínimo de 3 meses a partir da data 
de entrega. A rotulagem deve conter: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

65 120 LATA

00000025136- MISTURA LACTA SABO 
MORANGO LATAS
Embalagem com 350 g Mistura para bebida 
láctea, sabor artificial de morango. Validade de 
12 meses a contar da data de entrega do produto 
com registro no Ministério da Saúde 

 
9,93 1191,6 

66 13 UN 

00000027612- MOLHO DE PIMENTA 150ML
MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO 
ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE 
ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO 
USO CULINÁRIA EM GERAL. VALIDADE MÍNIMA 
DE 12 MESES.  

 
4,66 60,58 

67 630 UN 

00000025140- ÓLEO DE SOJA UN
sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniforme, devendo ser bem 
desenvolvidas maduras. Devem ser frescas, terem 
atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor 
e sabor próprios da espécie. Não devem conter 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca. Isentos 
de umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranho. 

 
4,22 2658,6 

68 50 UN 

00000027614- ORÉGANO 200 GRAMAS
CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO NATURAL, 
MATÉRIA-PRIMA ORÉGANO, ASPECTO FÍSICO 
GRANULADO. EMBALAGEM RESISTENTE COM 
200 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS 
DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.  

 
7,70 385 

69 250 UN 

00000025144- OVO DE PÁSCOA DE PRIMEIRA 
QUALIDADE UN
composto de chocolate ao leite, não contem 
glúten, não permitido o uso de gordura, sabor e 
odor característico de chocolate ao leite, embalado 
individualmente envoltórios em papel 
aluminizado aproximadamente, com fita de nylon 
na amarração do ovo envoltório, a embalagem 
deve conter informações sobre o peso e data de 
validade, a unidade deve pesar 250 gramas.  

 
35,23 8807,5 

70 540 DZ 

00000027615- OVO VERMELHO
OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, 
CLASSE A, TIPO GRANDE. FRESCOS, 
ACOMODADOS EM CARTELAS E EMBALADOS EM 
CAIXAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES 
ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS. 

 
7,29 3936,6 

71 2000 UN 
00000027704- PAÇOQUINHA
Composto de amendoim moído, açúcar, farinha 
mandioca e sal, prensados; embalada 

 
1,26 2520 
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individualmente, pesando 20 gramas cada; com 
validade máxima de 06 meses. O produto deverá 
ser isento de micotoxinas (aflatoxinas), elementos 
estranhos como sujidades, larvas e fragmentos de 
insetos e parasitas 

72 500 PCTE 

00000025151- PÃO DE FORMA FATIADO PCTE
caracter.sticas t.cnicas: p.o com massa de farinha 
de trigo especial, farinha de trigo integral, .gua, 
fermento biol.gico, a..car entre outros. Não deve 
apresentar tamanho irregular, amassamento, 
queimado ou com manchas escuras na parte 
inferior do p.o. acondicionado em pacotes de 
polietileno transparente resistente, contendo com 
aproximadamente 20 fatias. O pacote dever. Estar 
fechado e rotulado com a data de fabrica..o e 
prazo de validade  

 
6,26 3130 

73 150 PCTE 

00000025153- PÃO DE FORMA INTEGRAL PCTE
feito com massa de fa rinha integral , .gua, 
fermento biol.gico. Não deve apresentar tamanho 
irregular, estar amassado, queimado ou com 
manchas escuras. Pacote com aproximadamente 
20 fatias, data de fabrica..o, validade e 
informa..es do fornecedor .  

 
8,12 1218 

74 550 UN 

00000028810- PÃO DOCE 50 GRAMAS
NÃO DEVE APRESENTAR TAMANHO IRREGULAR, 
AMASSAMENTO, QUEIMADO OU COM MANCHAS 
ESCURAS NA PARTE INFERIOR DO PÃO. DEVERÁ 
ESTAR LIVRES DE SUJIDADES OU BOLOR. PESO 
UNITÁRIO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS.  

 
0,94 517 

75 4900 KG 

00000027650- PÃO FRANCÊS: PESO 50G
Formato fusiforme com adição de sal, composto 
de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento 
químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de 
polietileno atóxico, resistente e transparente de 
forma que o produto seja entregue íntegro. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 
24 horas após entrega. 

 
16,93 82957 

76 4000 UN 

00000027651- PÃO PARA "CACHORRO 
QUENTE"  
De boa qualidade com miolo branco e casca de 
cor dourada brilhante e homogênea. Serão 
rejeitados pães mal assados, achatados, 
queimados, amassados e embatumados aspecto 
massa pesada e de características organolépticas 
anormais. Embalagem 400 gramas. 

 
0,96 3840 

77 330 PCTE 

00000025156- PÃO TIPO BISNAGUINHA PCTE
acondicionados em pacotes de polietileno 
transparente resistente, contendo 300g. Não deve 
apresentar tamanho irregular, amassamento, 
queimado ou com manchas escuras na parte 
inferior do p.o. o pacote dever. Estar fechado e 
rotulado com a data de fabrica..o e prazo de 
validade. 

 
6,29 2075,7 

78 40 UN 
00000025160- PESSEGO EM CALDA UN
lata de 500 gr contendo identificação do 
fabricante, informações nutricionais data de 

 
9,92 396,8 
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fabricação e validade. 

79 2000 UN 

00000025170- PIPOCA DOCE PEQUENA UN
assada, pacote contendo no mínimo 10 gramas, 
em embalagem com aproximadamente 50 
unidades. Contendo a identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, data de 
validade. 

 
51,59 103180 

80 100 UN 

00000027646- PIRULITO DO CHAVES
Enrolado, em espiral colorido, em azul, vermelho 
e laranja, no sabor de tutti-frutti, com palito 
plástico. Ingredientes: açúcar, glicose, e corantes 
artificiais, não contém glúten, aproximadamente 
10 cm de altura. 

 
4,26 426 

81 100 UN 

00000027647- PIRULITO PELOTA MÉDIO
Sabores sortidos. Tamanho médio. Apresentar 
odor e sabor agradável, consistência firme. Não 
apresentar impurezas e coloração não 
característica. 

 
4,03 403 

82 530 PCTE 

00000025173- PÓ DE CAFÉ 500G PCTE
torrado moído, embalado a vácuo, com 100% de 
pureza. Não deve apresentar sujidade, umidade, 
rendimento insatisfatório, misturas e peso 
insatisfatório, sabor não característico. 
Acondicionado em pacotes de 500gr, intacto. 
Prazo de validade mínimo de 3 meses a partir da 
data de entrega. A rotulagem deve conter: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais, atender as exigências da 
anvisa, apresentar selo de pureza abic. 

 
9,32 4939,6 

83 370 KG 
00000025174- POLVILHO AZEDO TIPO 1 KG
origem amiláceo mandioca,tipo grupo 
fecula.embalagem de 500 g  

 
9,35 3459,5 

84 200 KG 

00000027620- PRESUNTO DE PERU - ME
FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO 
PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO 
FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
RESFRIADO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO 
DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. NÃO VIOLADO, 
RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO.  

 
25,23 5046 

85 50 PCTE 

00000025176- PROTEÍNA TEXTURIZADA DE 
SOJA PCTE
carne de soja, tipo de flocos grossos ou flocos finos 
granulados. Embalagem de 500g, contendo nome 
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informaçoes nutricionais 

 
33,23 1661,5 

86 450 KG 

00000027621- QUEIJO MINAS - ME
QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS 
PADRÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA. EMBALAGEM 
PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, NÃO 
VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO 
DO CONSUMO. DEVE CONTER: PESO, DATA 
FABRICAÇÃO E DE VALIDADE.  

 
22,56 10152 
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87 300 KG 

00000027622- QUEIJO MUÇARELA - ME
QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE 
MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO. 
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, 
ATÓXICA, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DO CONSUMO. DEVE CONTER: PESO, 
DATA FABRICAÇÃO E DE VALIDADE.  

 
27,83 8349 

88 120 PCTE 

00000027648- QUEIJO PARMESÃO RALADO
Embalagem de 100 gramas, plástica 
transparente, atóxica, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento 
do consumo. Deve conter: nome e/ou marca, peso, 
data fabricação e de validade. 

 
9,36 1123,2 

89 30 PET 

00000027639- REFRIGERANTE DE GUARANÁ
Refrigerante sabor GUARANÁ material água 
gasosa/xarope, embalagem em garrafa 
descartável com 2 litros contendo nome e marca 
do fabricante, marca dever. Ser reconhecida 
internacionalmente ou nacionalmente dentro dos 
mais altos padrões de qualidade 

 
6,09 182,7 

90 1500 UN 

00000025182- REFRIGERANTE GARRAFINHA 
250 ML
refrigerante, material água gasosa/xarope, 
embalagem em garrafa descartável com 250 ml 
contendo nome e marca do fabricante, marca 
dever. Ser reconhecida internacionalmente dentro 
dos mais altos padrões de qualidade 

 
2,46 3690 

91 50 PET 

00000027640- REFRIGERANTE GUARANÁ SEM 
AÇÚCAR  
Refrigerante sabor GUARANÁ material água 
gasosa/xarope, embalagem em garrafa 
descartável com 2 litros contendo nome e marca 
do fabricante, marca dever. Ser reconhecida 
internacionalmente ou nacionalmente dentro dos 
mais altos padrões de qualidade 

 
6,46 323 

92 50 PET 

00000027641- REFRIGERANTE SABOR COLA
Refrigerante sabor COLA, material água 
gasosa/xarope, embalagem em garrafa 
descartável com 2 litros contendo nome e marca 
do fabricante, marca dever. Ser reconhecida 
internacionalmente ou nacionalmente dentro dos 
mais altos padrões de qualidade 

 
7,02 351 

93 50 PET 

00000027642- REFRIGERANTE SABOR COLA 
SEM AÇÚCAR
Refrigerante sabor COLA, material água 
gasosa/xarope, embalagem em garrafa 
descartável com 2 litros contendo nome e marca 
do fabricante, marca dever. Ser reconhecida 
internacionalmente ou nacionalmente dentro dos 
mais altos padrões de qualidade 

 
7,46 373 

94 50 PET 

00000027643- REFRIGERANTE SABOR 
LARANJA  
Refrigerante sabor LARANJA, material água 
gasosa/xarope, embalagem em garrafa 
descartável com 2 litros contendo nome e marca 

 
6,09 304,5 
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do fabricante, marca dever. Ser reconhecida 
internacionalmente ou nacionalmente dentro dos 
mais altos padrões de qualidade 

95 50 PET 

00000027644- REFRIGERANTE SABOR 
LARANJA SEM AÇÚCAR
Refrigerante sabor LARANJA, material água 
gasosa/xarope, embalagem em garrafa 
descartável com 2 litros contendo nome e marca 
do fabricante, marca dever. Ser reconhecida 
internacionalmente ou nacionalmente dentro dos 
mais altos padrões de qualidade 

 
6,39 319,5 

96 315 UN 

00000027625- REQUEIJÃO CREMOSO - 200 
GRAMAS  
Apresentar massa cremosa, cheiro e cor 
característica do produto. A embalagem deve 
estar intacta, em pote de polietileno resistente, 
com prazo de validade: mínimo de 3 meses a 
partir da data de entrega. A rotulagem deve 
conter: nome e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, informações nutricionais. 

 
8,73 2749,95 

97 300 CX 

00000027645- ROSQUINHA DE LEITE - CAIXA 
DE 1,5 KG
Enriquecido com vitaminas embalagem 
individualizada em papel celofane. Contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade mínima de 
30 dias a partir da data de entrega.  

 
21,23 6369 

98 190 KG 

00000025185- SAL REFINADO IODADO KG
caracter.sticas t.cnicas: não devem apresentar 
sujidade, umidade, misturas in adequadas ao 
produto. Acondicionado em pacotes de 1 kg, em 
polietileno transparente, intacto. Prazo de 
validade: m.nimo de 3 meses a partir da data de 
entrega. A rotulagem deve conte:nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informa..es nutricionais. 

 
1,79 340,1 

99 240 KG 

00000028811- SALSICHA
SALSICHA INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO E 
DE BOVINA, CARNE MECANICAMENTE 
SEPARADA DE AVES, PELE DE FRANGO, 
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, XAROPE DE 
GLICOSE, LACTATO DE SÓDIO, ÁGUA, 
REGULADOR DE ACIDEZ, SAL, FÉCULA DE 
MANDIOCA, ESPECIARIAS, POLIFOSFATO DE 
SÓDIO, ESTABILIZANTE ERITORBATO DE SÓDIO, 
CONSERVANTE ISOASCORBATO DE SÓDIO, 
ANTIOXIDANTE, CORANTE NATURAL CARMIM 
DE COCHONILHA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. O 
PRODUTO DEVER. ESTAR ACONDICIONADO EM 
EMBALAGENS DE PLÁSTICO DE POLIETILENO. 
DEVER CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE 
EMBALAGEM/VALIDADE, SELO DA INDÚSTRIA, 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO, SIF, 
MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO 
COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

 
8,82 2116,8 
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MARCAS DE REFERÊNCIA, SADIA, PIFPAF OU 
PERDIGÃO.  

100 110 UN 

00000027626- SARDINHA 125 GRAMAS
PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 
APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, 
MEIO DE COBERTURA COM SALMOURA COM 
ÓLEO COMESTÍVEL 

 
5,09 559,9 

101 5000 UN 

00000025191- SUCO DE CAIXINHA INDIVIDUAL 
UN  
pronto para beber, com 200 ml, em caixa tetra 
pak com canudo. Embalagem deve conter: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de validade e 
informações nutricionais. 

 
1,95 9750 

102 2500 UN 

00000027628- SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO
Néctar de frutas, produzido com no mínimo 30% 
de suco da fruta, adoçado, pronto para beber, 
sem adição de conservantes. Caixa com 1 litro. 
Sabores: Laranja, Goiaba, Maracujá, Pêssego, 
Uva, Abacaxi e Manga. 

 
5,35 13375 

103 120 PCTE 
00000027632- TORRESMO DE PACOTE 60 
GRAMAS  
Pele suína frita em pururuca pronto para comer 

 
9,79 1174,8 

104 70 PCTE 

00000020563- UVA PASSA DESIDRATADA SEM 
CAROÇO, PREPARADA
COM SACAROSE, FRUTAS DESIDRATADAS, COM 
TECNOLOGIA ADEQUADA,COM ASPECTO, COR, 
CHEIRO E SABOR PRÓPIO. EMBALAGEM DE 
200GR DE PLÁSTICO ATÓXICO, VEDADO COM 
DIZERES DE ROTULAGEM DATA DE FABRICAÇÃO 
E VALIDADE. 

 
9,30 651 

105 120 UN 

00000027634- VINAGRE BRANCO 750 ML
VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA FERMENTADO 
ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, TIPO 
AGRIN, ACIDEZ 4%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO.  

 
8,04 964,8 

     
  

TOTAL R$504.831,98

  3.2 Os valores acima estimados são a base para considerar preço superior / excessivo; e na 
ocorrência desta hipótese, a proposta será desclassificada nos termos deste Edital. 

3.3 Os valores acima estimados são a base para considerar preço superior / excessivo; e na 
ocorrência desta hipótese, a proposta será desclassificada nos termos deste Edital. 

3.4 O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 

3.5 Os valores propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos 
(impostos, taxas, frete, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), qualquer despesa 
acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

3.6 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para os objetos deste certame será de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogada na forma da 
lei.  

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1 O prazo de entrega dos PRODUTOS é de 03(três) dias corridos, contados do recebimento pelo 
fornecedor da ordem de compras e/ou documento equivalente, em remessa parcelada  no 
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seguinte endereço Rua Francisco Osvaldo Albuquerque, nº 277, bairro Leozina Albuquerque, no 
horário de 07h às 08h. 

4.2 Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 01(um) dias, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.3 Todas as mercadorias serão conferidas na entrega, em caso de entrega fora das especificações 
contidas no edital, a mesma será rejeitada e sua reposição deverá ser providenciada no máximo 
em 24(vinte quatro) horas sem ônus para o município e nos locais e horas assim determinado. 

4.4 Os lotes dos produtos ou das embalagens reprovadas ou com prazos de validade vencidos 
serão imediatamente devolvidos, sendo admitido um prazo máximo de 24 horas para a reposição 
no depósito central. Após esse prazo, configurando-se o descumprimento das condições de 
entrega conforme contratado, que implique em modificação do cardápio pré-estabelecido pela 
administração, a Contratada será penalizada com advertência, e na reincidência suspensão de 
contratar com o município pelo período de 02 (dois) anos. 
 

4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
4.6 A exigência referente ao prazo descrito na ordem compras se justifica devido ao fato do objeto 
possuir finalidade em que a demora na entrega poderá prejudicar o andamento das atividades da 
Secretaria solicitante. 
 
 
5.0 JULGAMENTO 
 
5.1  Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as especificações contidas no Edital e 

seus anexos, apresente o menor preço por item.  
 
6. PROPOSTA 
 
6.1 No valor da proposta deverão estar incluídos todos os custos com impostos, taxas, fretes, 
assim como todos os custos necessários ao completo a prestação dos serviços ora solicitado. 
 
6.2 A proposta de preços deverá apresentar prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 São obrigações da Contratante: 

7.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 

7.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
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7.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

7.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.2.1 prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva 
nota fiscal  

7.2.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.2.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos; 

7.2.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

7.2.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.2.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO   
 
8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 

9.0 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

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

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
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10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

11 DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado. 

11.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal. 

11.4 Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas 
as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 

11.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

11.7 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta nos órgãos oficiais para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

11.8 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério da contratante. 

11.9 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração poderá 
realizar consulta ao junto a órgãos oficial para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   
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11.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

11.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

11.12.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo 
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

11.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.14 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

12. DA FONTE DE RECURSOS 
 
12.1 O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há obrigatoriedade 
de contratação, nos termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 
 
13 RESPONSÁVEL PELO CONTRATO 
 
13.1 Será responsável pela conferência a Secretaria Municipal requisitante, gestor e fiscal de 
contratos e ou servidor por este legalmente autorizado, que deverá atestar o fornecimento, para 
viabilizar o encaminhamento das Notas Fiscais à Secretária de Finanças, para as providências de 
pagamento. 
 
14. CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 
14.1 Os produtos a serem fornecidos devem atender ao disposto na legislação de alimentos vigente 
no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme prevê a 
ANIVISA na PORTARIA nº 1.428, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1993 e RESOLUÇÃO RDC 216, 
DE 15 DE SETEMBRO DE 2004; 
15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS. 
 
15.1 Não haverá exigência de garantia contratual dos bens, por não se aplicar. 
 
16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, por não se aplicar 

17. DA REVISÃO 

17.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

17.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 
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17.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

17.4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

17.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

17.5.1 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; e 

17.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

17.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

18. DA JUSTIFICATIVA DA RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 
 
18.1 A restrição visa cumprir o DECRETO 029/2020, que regulamenta o “Tratamento favorecido, 
diferenciado, simplificado e regionalizado para as microempresas de pequeno porte nos processos 
de licitações públicas no âmbito do Município de Queluzito. 
 
18.2 O objetivo da restrição de participação é garantir a promoção de acesso ao mercado de micro 
e pequenas empresas sediadas no Município de Queluzito e Região, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar Municipal 48, 
de 3 de julho de 2012. 
 
18.3 Quanto à limitação geográfica, o Município de Queluzito, visando fomentar o comércio 
local/regional, editou o DECRETO MUNICIPAL 029, de 11 de março de 2020, onde trouxe na 
redação do art. 2º, §2º, os critérios de regionalização, o qual para o presente edital, APLICA-SE o 
descrito no inc. II alínea “‘a”, onde poderão participar da presente licitação os municípios  
constituintes da MICRORREGIÃO geográfica a que pertence o próprio Município, definida pelo 
IBGE. 
 
18.3.1 O Critério escolhido, deu-se devido à verificação no cadastro de fornecedores existentes no 
município e ainda pelo levantamento das licitações de exercícios anteriores, onde verificou-se 
empresas localizadas na microrregião de Queluzito, que atendem o estabelecido no Decreto 
029/2020.  
 
19. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O município não disponibiliza veículos para entrega dos 
produtos. Estes deverão entregues pela própria fornecedora. 
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ANEXO II – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO Nº 015/2020 

 

Ata de R.P. nº ***/2020. 

Pregão Presencial Nº 015/2020 

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período 
de 12 (doze) meses. 

 

Aos ----- dias do mês de --------- do ano de dois mil e dezesseis, o Município de Queluzito, Pessoa 
Jurídica de Direito Público sem fins lucrativos, CNPJ: 19.718.410/0001-09, com sede à Rua do 
Rosário, nº 04, Centro, Queluzito, Minas Gerais CEP 36424-000, neste ato através de seu 
representante legal Sr. Célio Pereira de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta 
cidade na Rua José Vieira da Costa nº 37, Centro, inscrito no CPF sob o nº 557.945.216-00 e 
portador da Carteira de Identidade nº M-3.842.169, neste ato denominado simplesmente ORGÃO 
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
015/2020, nas cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação 
supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa 
____________________________________ CNPJ ____________________, estabelecia na Rua/Av. 
_________________ nº __________, Bairro ________, na cidade de _____________ – Estado de 
______________, neste ato representado pelo Sr(a) ____________________________, 
brasileiro(a)________________, __________________, portador do RG. ____________ SSP/_____ e CPF/MF 
nº ____________________, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis 
Federais nº 8.666/93, 10.520/2003 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as 
disposições a seguir.  
 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual  Aquisição de 
gêneros alimentícios para atender na preparação da merenda escolar, eventos e festas 
comemorativas dos alunos da rede municipal de ensino de Queluzito/MG, conforme delineado 
no Anexo I do Edital do Processo Licitatório nº 033/2020, modalidade Pregão nº 015/2020. 
 
1.2 O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da 
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº. 015/2020, passam a fazer 
parte integrante deste instrumento independente de transcrições. 
 
CLÁUSULA 2ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1 – A aquisição e a prestação de serviços serão realizados de forma de execução indireta, sob o 
regime de preço unitário, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.  
 
2.2 - Subordina-se ao regime de fornecimento de entrega parcial, ou seja, de acordo com as 
necessidades da administração. 
 
CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES  
 
3.1 Constituem obrigações da CONTRATADA as constantes no anexo I do termo de Referencia do 
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020. 
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CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
4.1 São obrigações do Contratante  as constantes no anexo I do termo de Referencia do PREGÃO 
PRESENCIAL 015/2020. 
 

CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA 

5.1 – A vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será pelo período de 12 meses, admitindo a sua 
prorrogação nos termos da legislação pertinente. 

CLÁUSULA 6ª - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 6.1 – O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao 
Departamento de Compras, competindo-lhe:  

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações 
do material registrado;  

b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos objetos desta aquisição, de forma a 
avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;  

c) notificar o fornecedor registrado via fax, email ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas contratações sejam mantidas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;  

e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis 
alterações ocorridas. 

6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, 
assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.  

6.3. O Departamento de Compras nas pesquisas de preços dos itens registrados, de forma a avaliar 
os preços a serem contratados, bem como elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas 
de contratação.  

CLÁUSULA 7ª – DOS PREÇOS REGISTRADOS  

7.1 – Os preços registrados, para aquisição e o quantitativo, segue abaixo conforme descrito na 
proposta da licitante vencedora, constantes no Edital do Pregão nº 015/2020:  
 
Item  Unid Quant. Descrição   Valor Unit.  V. Total  
       

 VALOR TOTAL  
 
7.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.  
 
CLÁUSULA 8ª -  DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
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CLÁUSULA 9ª – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

9.1 – O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 
3 (três) dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses: 
 
9.1.1 – Pelo Município quando: 
 
a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 
b) O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de 
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações 
posteriores; 
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 
da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 
 
9.1.2 – Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro 
de Preços. 
 
9.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
 
9.3 – A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I 
do item 8.1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 
 
9.4 – No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando-se 
cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 
 
9.5 – A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 
preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão 
final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
facultado o Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso 
não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA 10ª – DO FORNECIMENTO 

10.1 A entrega será realizada nos prazos e condições já estabelecidos no edital.  

10.2 A entrega dos objetos desta licitação serão entregue exclusivamente quanto requisitados na 
forma estabelecida no edital.  

CLÁUSULA 11 – DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 - Os objetos desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos prazos e 
condições na forma estabelecida neste edital e em contrato próprio e serão recebidos conforme 
reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei 8.666/93. 
 
11.2 Os itens que compõem o objeto deste pregão serão entregues em perfeitas condições de 
conservação e uso, recebido provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e seus Anexos, 
para efeito simultâneo ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as 
especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita 
adequação, resultando no recebimento definitivo.  
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11.3 A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de 
irregularidade no objeto.  
 
11.4 Em caso de não aceitação do objeto deste Pregão, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e 
substituí-lo no prazo de 1 (um) dia, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou 
imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas na cláusula 16 e administrativas 
estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.  
 
11.5 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos 
termos das prescrições legais.  

CLÁUSULA 12 – DO PAGAMENTO 

12.1 – O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE conforme os produtos recebidos, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias da entrega, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos 
produtos efetivamente entregues, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições 
constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de 
acordo com as demais exigências administrativas em vigor.  
 
12.2 – Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos 
fazendários, a regularidade relativa a Seguridade Social, através da Certidão Negativa de Débito e a 
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta “on 
line”, cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento. 

CLÁUSULA 13ª – DA REVISÃO  
13.1 As constantes no anexo I do termo de Referencia do PREGÃO PRESENCIAL 015/2020. 
 
CLÁUSULA 14ª - DA DOTAÇÃO 
 
14.1 - O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há 
obrigatoriedade de contratação, nos termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 
 
CLÁUSULA 15ª - A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS. 
 
15.1 Não haverá exigência de garantia contratual dos bens, por não se aplicar. 
 
CLÁUSULA 16ª -  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, por não se aplicar 

CLÁUSULA 17ª - DA FISCALIZAÇÃO 

17.1 - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos 
serviços objeto desta licitação, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais 
ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 

CLÁUSULA 18ª - DA RESCISÃO 

18.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 
8.666/93 e pelo contratante, na defesa do interesse público, sem que deste ato resulte indenização 
de qualquer natureza.  

CLAÚSULA 19 - DOS CASOS OMISSOS 

17.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, 
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui 
menção expressa. 
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CLÁUSULA 20 - DAS PENALIDADES 

18.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste contrato, as partes ficarão 
sujeitas às penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA 21 – DA PUBLICAÇÃO 

19.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no diário oficial do município, 
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA 22ª - DO FORO 

22.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete - MG, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da execução da presente Ata. 

 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também 
assinam. 

 

Município de Queluzito, ____________ de ___________________de 2020. 

 
MUNICÍPIO DE QUELUZITO 

CONTRATANTE 
 

LICITANTE VENCEDOR 
CONTRATADO 

Testemunhas: 
CPF: 
Testemunhas: 
CPF: 
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ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

1. PROPONENTE 

Empresa: 

CNPJ:                                               

Endereço: 

Cidade:                                                                        UF:             CEP: 

Telefone:                                                                      Fax: 

E-mail: 

Sócio Proprietário: 

CPF:                                                                   RG: 

 
2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as 
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:  

OrdemQuant. UN. Especificação Valor Unit. TOTAL 

      

     
 

Total: 
 

 
OBS: seguir a tabela de itens descrita no Anexo I – Termo de Referência.  
 
VALOR DO TOTAL DA PROPOSTA: R$________ (________________________________) 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que 
constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, 
inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 
como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos 
pleitos de acréscimos a qualquer título.) 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As contidas na Minuta da Ata que integra o Anexo II, do Pregão supramencionado. 

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE 
com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

___________________ , ______ de ___________ de 2020. 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Proponente 
Nome: Nº do RG: 
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ANEXO IV - PROPOSTA DIGITAL 
 
 
1 – Em anexo segue um arquivo zipado (PROPOSTA DIGITAL) com dois arquivos, um programa 
gerador das propostas ( COM NOME DIGITADOR DE PROPOSTA) e um arquivo para preenchimento 
das propostas com o nome de  MERENDA3320. 
 
2 – Primeiro faça o download do arquivo em uma pasta, após esta etapa clique com o botão direto 
do mouse e selecione a opção EXTRAIR AQUI; 
 
3 –Execute o programa PROPOSTA, clique em abrir processo, selecione o arquivo MERENDA3320 
para a digitação de proposta; 
 
4 – Preencha os preços e marcas dos produtos que deseja cotar. 
 
5- Após concluído, clique em GERAR ARQUIVO, coloque o nome da empresa e salve. 
 
6 – Após salvar, salve o mesmo arquivo em um PEN DRIVE ou CD e apresente a pregoeira no dia do 
pregão a fim de agilizar o processo de abertura e julgamento.  
 
OBS: Vale ressaltar que a proposta escrita a constante no ANEXO III, e é imprescindível sua 
apresentação. 
 

 


