Departamento de Licitação
Av. Pau Brasil, nº 5577 – Centro – Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 - webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

Pregão Eletrônico SRP nº 02/CPL/2020
Processo Administrativo nº 98/SEMEC/2019
Secretaria Municipal de Educação
TIPO: MENOR PREÇO

INFORMAÇÕES PRELIMINARES:
Data de Abertura: 28/01/2020
Hora: 09h00 (Brasília-DF)
Local: No endereço eletrônico www.licitanet.com.br
Valor Estimado: R$ 442.446,05 (Quatrocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e
quarenta e seis reais e cinco centavos)
A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, através do seu Pregoeiro, Alfredo
Henrique Pereira nomeada pelo Decreto 4.756/PMMA/2019, torna público que se encontra
instaurada a licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços
sob o nº 02/CPL/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. O procedimento licitatório
obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
n.º 2555 que dispõe sobre a regulamentação da Modalidade de Licitações Eletrônicas no
Município de Ministro Andreazza/ RO e Decreto Municipal n° 1846/PMMA/2010 que
dispõe sobre a regulamentação do Sistema de Registro de Preços no Município de Ministro
Andreazza/ RO, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Todas as Pesquisas de Preços, Cotações, Orçamentos, Valores Prévios e Cálculos de Média, gastos
estimados nos últimos anos, são de inteira responsabilidade do setor/autarquia que os efetuou, não
cabendo assim qualquer responsabilidade ao Pregoeiro ou à Comissão.
OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTICIOS-VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC), FICANDO ADSTRITA AS LEIS QUE
REGULAMENTAM A MATÉRIA, EM VIGENCIA, EM ESPECIAL A LEI FEDERAL 10.520/2002,
SUBSIDIARIAMENTE À LEI FEDERAL 8.666/1993, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
As empresas vencedoras do certame licitatório devem apresentar amostra dos produtos
solicitado no anexo I.
Não será permitido a terceirização para aquisição/entrega dos produtos (verduras
e
legumes).
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a futura aquisição de gêneros alimentícios ocorrerá por conta do Orçamento
Programa 02.006.12.306.0019.2.070- Programa Alimentação Saudável - PNAE, elemento de
despesa

3.3.90.30.00.00

Material

de

Consumo

–

diversos

e

Orçamento

Programa

02.006.12.306.0019.2.124- Manutenção de Contrapartida para a Merenda Escolar, elemento de
despesa 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – diversos consignados no orçamento de 2019 desta
Secretaria Municipal de Educação. A despesa com a futura aquisição de gêneros alimentícios
ocorrerá por conta do Orçamento Programa 02.006.12.306.0019.2.070- Programa Alimentação
Saudável - PNAE, elemento de despesa 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – diversos e
Orçamento Programa 02.006.12.306.0019.2.124- Manutenção de Contrapartida para a Merenda
Escolar, elemento de despesa 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – diversos consignados no
orçamento de 2020 desta Secretaria Municipal de Educação.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado,
através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos que o integram, encontram-se
disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado. Maiores
informações e esclarecimentos a respeito do certame, poderão ser prestados pelo Pregoeiro (a)
e sua Equipe de Apoio, e o pedido deve ser direcionado a Controladoria de Licitações, da
Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza-RO, cito a Av. Pau Brasil, 5577 - Bairro centro
Ministro Andreazza – Rondônia, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas. Fone/Fax:
(0xx) 69-3448-2361 – email: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora
marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado (licitanet.com.br).
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PREGÃO ELETRÔNICO
N° 02/2020/PMMA/SRP

CPL

SENHORES LICITANTES DEDIQUEM O MÁXIMO
DE ATENÇÃO AS REGRAS ESPECIFICAS PARA
CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NO SISTEMA
(FICHA TECNICA).
EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020/PMMA
AMPLA PARTICIPAÇÃO - COM DIREITO DE PREFERÊNCIA NA CONTRATAÇÃO ÀS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS LOCAL OU
REGIONALMENTE, ATÉ O LIMITE DE 10%
AVISO
(DEZ POR CENTO) DO MELHOR PREÇO
VÁLIDO, DE ACORDO COM O ITEM 8.13 Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às
condições/exigências contidas neste edital e
DESTE EDITAL.
seus anexos, principalmente quanto ao
credenciamento, objetivando evitar conflitos que
o prejudiquem e que possam ocasionar sua
desclassificação no certame.
Dúvidas: (69) 3448-2361
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1. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO:
1.2.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo
N° 98/SEMEC/2019, e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.
2.0 DO OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTICIOS-VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC), FICANDO ADSTRITA AS LEIS QUE
REGULAMENTAM A MATÉRIA, EM VIGENCIA, EM ESPECIAL A LEI FEDERAL 10.520/2002,
SUBSIDIARIAMENTE À LEI FEDERAL 8.666/1993, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
2.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no endereço
eletrônico e as especificações constantes no ANEXO II deste Edital, prevalecerão às últimas;
2.2. DA FORMA DE ENTREGA: Ficam aqueles estabelecidos no Anexo I – Termo de
Referência, que foi aprovado e assinado pelo gestor da pasta.
2.3. DOS LOCAIS DE ENTREGA: Ficam aqueles estabelecidos no Anexo I – Termo de
Referência, que foi aprovado e assinado pelo gestor da pasta.
2.4. DO RECEBIMENTO: executado o contrato, o seu objeto será o recebido, conforme a Lei
Federal n º 8.666/93 (conforme o caso).
2.4.1. Será o objeto desta licitação recebido, PROVISORIAMENTE, para efeito da verificação da
conformidade do mesmo com a especificação exigida; (conforme o caso)
2.4.2. Será o objeto desta licitação recebido como DEFINITIVO, após a comprovação da
qualidade e quantidade do objeto licitado; (conforme o caso)
2.4.3. O recebimento provisório e/ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil, pela qualidade,
correção, solidez e segurança do objeto contratual, e ainda, pela perfeita execução do contrato;
2.4.4. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o objeto que vier
a ser recusado e o ato do recebimento não importará sua aceitação; (conforme o caso)
2.4.5. PROVISORIAMENTE: Pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 48
(quarenta e oito) horas, de acordo com o art. 73, II, “a” e ainda § 2º; (conforme o caso)
2.4.6. DEFINITIVAMENTE: Por comissão designada pela autoridade competente, após o decurso
do prazo de recebimento provisório, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o
art. 73, II, “b” e definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e
conseqüentemente a sua aceitação, e ainda, poderá a Administração rejeitar em todo ou parte,
o fornecimento e/ou serviço entregue e ou executado, em desacordo com o contrato, de acordo
com o art. 76 da Lei Federal 8.666/93.
3 – ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS QUE TERÃO DE SER INCONDICIONALMENTE
OBSERVADOS – QUANTO AO REPRESENTANTE.
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3.1. EM SE TRATANDO DE ADVOGADO:
3.1.1. Observar as regras do CPC, principalmente o artigo 38, c/c com a Lei 8.906/94 no seu
artigo 5º.
3.1.2. EM SE TRATANDO DE PESSOA FISICA:
3.1.2.1. Diante do artigo 118 do Código Civil:
“...o representante é obrigado a provar as pessoas, com quais tratar em nome do representado, a
sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos
que a estes excedem.”
Art.653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome,
praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato;
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento
particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.
§ 1º O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do
outorgante e do outorgado, a data e o objeto da outorga com a designação e a extensão dos
poderes conferidos;
§ 2º O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma
reconhecida.
3.2. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais que se
fizerem necessárias à elaboração das propostas, deverão ser transmitidas via fac-símile (devendo
mencionar o número do pregão, o ano e o número do processo), pelo Fone/Fax: (69) 3448-2361,
ou protocolado junto a Controladoria de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Pau Brasil,
5577 - Bairro Centro, Municipio de Ministro Andreazza – Rondônia. CEP: 76.919-000, de segundafeira
a
sexta-feira,
das
07:00
horas
às
13:00
horas,
e/ou
pelo
email
cpl@ministroandreazza.ro.gov.br, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, para os
pedidos de esclarecimentos e 02 (dois) dias úteis, para os pedidos de impugnação, antes da data
fixada para a sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO, citada no Preâmbulo deste Edital.
3.3. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias
durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no
mesmo período, serão encaminhadas em forma de adendos modificadores ou notas de
esclarecimentos, e enviado/anexado no site oficial da licitação www.licitanet.com.br.
3.3.1. ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo
informações que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso,
necessário a publicação de Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, com o prazo original,
devidamente estabelecido no art. 4º, inciso V da Lei Federal nº. 10.520/02 e art. 21, § 4º da Lei
Federal nº. 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão;
3.3.2. NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, contendo
informações que não causem alteração e/ou que não prejudiquem a formulação das propostas;
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3.3.3 Os esclarecimentos a respeito de condições da presente licitação, serão divulgados através
de publicação de Adendo Modificador ou Nota de Esclarecimento no site oficial da licitação
www.licitanet.com.br.
3.3.4. Em caso de dúvidas decorrentes deste pregão, a licitante deverá encaminhar requerimento
com pedido de esclarecimento, que somente poderá ser feito por meio eletrônico, através do
Email: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br ou por telefone (69) 3448-2361
3.3.5. Eventuais contatos via telefone, para informações sobre o presente Pregão, o licitante deve
estar ciente de que os servidores da Controladoria de licitações, bem como o Pregoeiro(a), se
resguardaram o direito de não os informar, garantindo o princípio da isonômia, no momento da
licitação.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, qualquer empresa individual ou
sociedade empresarial, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no ramo de
atividade de acordo com o objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências,
especificações e normas contidas neste edital e seus anexos;
4.1.1. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou
reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler
atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).
4.2. A ME, EPP, MEI ou EIRELI, além da apresentação da declaração de que se enquadra na
condição prevista pela Lei, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da
proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha
técnica descritiva do objeto o seu regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade no desempate (art. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06).
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais.
4.3. Poderão participar desta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, as pessoas
jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital,
inclusive quanto a documentação; e ainda, que estiverem regularmente estabelecidas no
País, cuja finalidade e ramo de atividade seja compatível com o objeto desta Licitação; e
finalmente, as empresas que estiverem devidamente cadastradas junto à LICITANET –
Licitações On-line.
4.4. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.
a)O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:
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30 dias
R$ 165,41

90 dias
R$ 211,58

180 dias
R$ 288,71

365 dias
R$ 407,15

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº
10.520/02.
4.5. Não poderão participar desta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, empresas que
estejam enquadradas nos seguintes casos:
4.5.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
4.5.2. Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
a) A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem
constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas
contratações de serviços e nas aquisições de pequenos vultos, não se torna
interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a participação de
empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o
mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições
suficientes para a execução de contratos dessa natureza.
b) Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante,
a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de
consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do
texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº
1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em
licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação
de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o
interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e
moralidade.
4.5.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão
por órgão da Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal,
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição;
4.5.4. Estrangeiras que não funcionem no País;
4.6. A participação nesta Licitação, importa à proponente na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recurso. A não observância destas
condições ensejará na sumária desclassificação da proponente.
5 – DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO.
5.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data
marcada para início da Sessão Pública via internet;
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5.1.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home
Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
5.1.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.licitanet.com.br;
5.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão
aos planos elencados na alínea “a” do subitem 4.4.
5.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou
canceladas por solicitação do licitante.
a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante
junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo
enviada para seu email a nova senha de forma imediata.
5.4. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
5.5. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao certame.
5.6. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones:
(34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.
5.7. As microempresas ou as empresas de pequeno porte no momento de seu cadastro
deverão manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei
Complementar nº. 123/2006 e ainda suas alterações na Lei Complementar 147/2014;
5.7.1. A não declaração da licitante em referência Lei Complementar nº. 123/2006 e ainda
suas alterações na Lei Complementar 147/2014 caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO
DA LICITANTE EM BENEFICIAR-SE DA MESMA.
5.7.2. A declaração falsa dos requisitos de credenciamento sujeitará o licitante às sanções
previstas neste Edital e nas demais cominações legais do certame.
5.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
Sistema ou a Comissão de Pregão, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
5.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.
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6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1. A partir do horário previsto neste edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico com a divulgação
das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das
propostas.
6.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
6.3. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema, e
também lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado na Plataforma Eletrônica – LANCE INTERMEDIÁRIO;
6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
6.5. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.
6.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
6.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos
participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail
divulgando data e hora da reabertura da sessão.
6.8. Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002 e neste edital.
6.8.1.Considerando que o sistema permite a comunicação com o pregoeiro no chat, as empresas
que porventura errarem na digitação dos seus lances, poderão solicitar o cancelamento do lance.
Contudo, caso o pregoeiro detecte que o lance ofertado apresenta indícios de erro de digitação,
poderá excluí-lo, sem a manifestação da empresa, visando manter a regularidade do certame.
6.8.2.A regra disposta no item 6.8.1 será aplicada somente nos casos de erro de digitação. Caso a
licitante solicite o cancelamento do seu lance e não for caracterizado erro de digitação, mediante
a observação da regularidade dos lances apresentados, o pregoeiro estará desobrigado de
cancelar o lance, devendo a licitante arcar com o custo de acordo com o lance ofertado, e em
caso de desistência do lance será aplicado o disposto no item 6.8.
6.9. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e lances inseridos
em sessão pública;
6.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a
Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
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de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de
sua desconexão, até a promulgação do vencedor;
6.11. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos. E, em
caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no www.licitanet.com.br
e as especificações constantes do Anexo II DO EDITAL, prevalecerão as últimas;
6.12. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório;
6.13. Uma licitante, ou grupo, suas filiais, ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo
econômico, ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma
licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em
consideração e serão rejeitadas pela entidade promotora da licitação;
6.13.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou
financeiramente a outra empresa;
6.14. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Entidade de Licitação será elegível para
participar deste processo licitatório;
6.15. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser
observadas as seguintes condições:
6.15.1. Preço total de cada lote, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme
estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente
nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades
constantes no Anexo II DO EDITAL;
6.15.2. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as
impostos, ICMS e/ou ISSQN (conforme o caso), taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;
6.15.3. Os itens ofertados deverão estar de acordo as especificações do objeto nos moldes do
Anexo II DO EDITAL, incluindo marca (se for exigido no, item 6.18), modelo (se for exigido no,
item 6.18) e outros elementos que identifiquem e constatem as descriminações dos produto e/ou
serviços ofertados, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO (tudo conforme exigido no item 6.18).
6.15.4. Descrição detalhada dos itens ofertados, ficando expressamente vedado a indicação
de 02 (duas) ou mais marcas para cada item do lote, exceto quando determinar o edital. (se
este for o caso).
6.15.5. Apresentar a validade da proposta, de forma clara e inconfundível, bem como prazo
e local de entrega sob pena de desclassificação.
6.16. A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.17. O Pregoeiro(a) verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico, antes
da abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em
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conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem
irregularidades insanáveis.
6.17.1. O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a proposta,
apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, para que
os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados.

6.18. No momento em que o licitante cadastrar a proposta no SISTEMA/LICITANET,
poderá o mesmo identificar a marca do produto ofertado (caso tenha marca), não sendo
motivo para desclassificação a falta dela, vez que trata-se de produto de cultivo
natural.
6.19. Assim como as propostas de preços, os valores lançados serão pelo VALOR TOTAL DE
CADA ITEM/LOTE no sistema em acordo com a proposta, sob pena de desclassificação.
7 – DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. Na data e horário já marcados no preâmbulo, e em conformidade com o estabelecido neste
Edital, terá início a Sessão Pública do presente PREGÃO ELETRÔNICO, com a divulgação das
propostas de preços, recebidas em conformidade com o edital, e que deverão estar em perfeita
consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos.
7.2. Em seguida, ocorrerá o início da etapa de lances, via internet, única e exclusivamente, no site
www.licitanet.com.br, conforme estabelecido no Sistema Eletrônico.
7.3. Informa-se ainda que devido ao caráter sigiloso das licitações, na fase de lances, o
pregoeiro(a) não atenderá o telefone para responder questões inerentes ao presente Pregão.
8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES E NEGOCIAÇÃO
8.1. Somente as licitantes que apresentarem proposta de preços em consonância com o que
dispõe o edital, poderão apresentar lances para o(s) lote (s) cotado(s), exclusivamente por meio
do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL DE
CADA ITEM/LOTE;
8.1.2. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas)
casas decimais, considerando as quantidades constantes na proposta inicial cadastrada no
sistema.
8.2. A abertura e fechamento da fase de lances “via internet”, será feito pelo Pregoeiro(a).
8.3. As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de sua aceitação.
8.4. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado
no sistema.
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8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
8.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a
identificação do detentor do lance.
8.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do PREGÃO
ELETRÔNICO, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção
dos lances.
8.7.1. O Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
8.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Pública do
PREGÃO ELETRÔNICO será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação, no site www.licitanet.com.br.
8.8. O Lote aberto para lance, antes de ser encerrado, entrará no tempo de iminência, de 01 (um)
a 60 (sessenta) minutos, determinado pelo Pregoeiro(a). Decorrido o tempo de iminência, o lote
entrará no horário de encerramento aleatório do sistema, de 01 (um) segundo a 30 (trinta)
minutos, findo o qual o lote estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo.
8.8.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro (a) se
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, observado o mesmo tempo de até 30
(trinta) minutos.
8.9. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a Sessão
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão, até a promulgação do vencedor.
8.10. A desistência em apresentar lances implicará na exclusão da licitante, na etapa de lances e
na manutenção do último preço, por ela apresentada, para efeito de ordenação das propostas de
preços.
8.11. Após encerrada a face de lances, as Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte –
EPP, as quais declararão, em campo próprio do sistema, ao inserir suas propostas de preços
serão convocadas através do próprio sistema, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e ainda
suas alterações na Lei Complementar 147/2014.
8.12. Após etapa de lances, o Pregoeiro(a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico
contraproposta (fase de negociação) diretamente ao licitante que tenha apresentado lance de
menor valor, para que seja obtido um melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação,
podendo a negociação ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.13 – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
8.13.1. Será aplicado o disposto no item 8.1.13 somente nas situações em que
as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
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sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preço;
8.13.1.2 A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou
regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o
objeto em seu favor;
8.13.1.3 Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de
pequeno porte sediada local ou regionalmente com base no sub item 8.13.1.2,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação da
alínea "8.13.1.1", na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.13.1.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
8.13.1.5 Nas licitações mistas (com lotes/itens exclusivos para participação das
microempresa ou da empresa de pequeno porte e lotes para ampla participação)
a prioridade será aplicada apenas nos lotes reservados para contratação
exclusiva de microempresa ou da empresa de pequeno porte.
9 - DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO

9.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro(a) examinará a proposta de
preços classificada em primeiro lugar, quanto a compatibilidade dos preços em relação ao
estimado para a contratação.
9.1.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a
especificação técnica prevista.
9.1.2. A entidade licitante poderá não aceitar e não adjudicar o lote cujo preço total seja
superior ao estimado para contratação, constante do Quadro Estimativo do Setor de
Cotação de preços desta PREFEITURA, a cargo e responsabilidade de cada Secretaria.
9.2. Cumprida as etapas anteriores, o Pregoeiro(a) verificará a(s) Proposta(s) de Preços e
os Documentos de Habilitação da(s) empresa(s) classificada(s) com menor(es) lances,
conforme disposições contidas no presente Edital.
9.3. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências
habilitatórias, o Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços subseqüentes e, assim
sucessivamente na ordem de classificação até a apuração de uma proposta de preços
que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto do certame.
9.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades estabelecidas neste Edital.
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9.5. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido
aceito o menor preço apurado, o Pregoeiro(a) declarará a(s) empresa(s) vencedora(s)
do(s) respectivo(s) lote (s).
9.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativa à Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO constarão em Ata
divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista
na legislação pertinente.
10 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1. O critério de julgamento das propostas será de menor PREÇO TOTAL POR ITEM, e o tipo
da licitação será o de MENOR PREÇO devendo o Pregoeiro (a), realizá-lo em conformidade com
o tipo da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em
sessão ou reunião do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio
e assessoria de pessoal qualificado do quadro de servidores do município ou externos a ele;
10.1.1. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO
TOTAL DO ITEM observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de
desempenho definidos no Edital;

10.1.1.1 Caso haja necessidade de realinhamento, o mesmo será sempre
decrescente do valor inicial apresentado, não sendo permitido assim jogo de
planilha.
10.1.2. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada lote/item
10.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do
instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser
devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis;
10.3. O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres,
relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser
examinados pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo;
10.4. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o
Pregoeiro(a) poderá fixar o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que apresentem outras,
escoimadas das causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme
disposto no § 3º, do art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade
Pregão;
10.5. É facultada ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de
diligência ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
10.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o
entendimento da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração
Pública, e nem firam os direitos dos licitantes.
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11 – DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR(ES)
LANCES (ENVELOPE I)
11.1. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E, em
caso de discordância existente entre as especificações do objeto prevalecerão as descritas no
ANEXO II (modelo de carta proposta);
11.2. As propostas de preços deverão ser apresentadas de forma impressa ou datilografada,
redigida em Língua Portuguesa, em 01 (uma) via sem ressalva, rasuras, emendas ou entrelinhas,
datada, rubricada, em todas as páginas e assinada na última, pelo responsável ou procurador da
licitante;
11.2.1. Em todas as folhas, o carimbo padronizado do CNPJ, excetuando-se as folhas timbradas
que já tenham impressas essas informações, preferencialmente com índice indicando o número
de páginas e respectivo conteúdo, todas as folhas seqüencialmente numeradas;
11.3. Os dados do Representante Legal, preferencialmente, conforme modelo apresentado no
ANEXO III deste Edital.
11.4. As propostas de preços deverão conter sob pena de desclassificação:
11.4.1. Indicação da forma, do Local e prazo de entrega, conforme Termo de Referência.
11.4.3. As propostas devem conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo
detalhadamente as características técnicas do objeto ofertado (caso seja exigido), constando os
quantitativos e valores unitários e totais, bem como a marca e modelo (caso seja exigido),
conforme modelo contido no ANEXO II deste Edital;
11.4.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura deste Pregão;
11.4.5. Preço unitário e total de cada item/lote, de acordo com o preço praticado no mercado
(valor fixo, irreajustável, de acordo com a legislação em vigor), conforme estabelece o inciso IV,
do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no
máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Modelo de Carta
Proposta – Anexo II do presente edital;

11.4.5.1 Os preços das Propostas deverão ateder o item 10.1.1.1 do Edital e ainda os
Preços médio de mercado, no seu valor unitário e total de cada Lote/itens.
11.4.6. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as
despesas com impostos, taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execução do objeto desta licitação;
11.4.7. O licitante deverá incluir no preço do objeto ofertado, a alíquota do imposto intitulado ICMS
e/ou ISSQN (conforme o caso), considerando para todos os efeitos fiscais, o Município de Ministro
Andreazza/RO, na condição de comprador e/ou contratante final.
11.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em parte, as
disposições deste instrumento convocatório;
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11.6. Serão considerados inadequados e desta forma desclassificados os preços simbólicos,
irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com
distorções significativas;
11.7. O envio da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
11.8. A proposta de preços, contendo as exigências deste edital, atualizada com o último lance,
deverá ser enviada no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos e, informar no campo “chat
mensagem” que enviou a documentação por e-mail , sob pena de desclassificação, ou pelo tefone
(69) 3448/2361 ou email – cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
11.8.1 - O pregoeiro poderá convocar o licitante vencedor para o envio de
documentos
complementares e/ou faltosos, desde que, dentro do prazo concedido para o envio por e-mail.
(120 minutos), contados a partir do momento da convocação no CHAT (sala de disputa).

11.9 Poderão os licitantes optar por entregar diretamente na Controladoria de
licitações da Prefeitura de Ministro Andreazza, aos cuidados do Pregoeiro que
conduziu a negociação, a documentação exigida pelo edital, no prazo máximo de
03 (três) dias úteis, estando ciente de que serão desclassificados caso os
documentos estejam errados.
11.10. Caso a licitante opte por entregar a documentação diretamente na
Controladoria de Licitações da Prefeitura de Ministro Andreazza, no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, determina-se que seja informado no campo “CHAT
MENSAGEM” a sua pretensão. O não envio da mensagem acarretará a
desclassificação da licitante, após o prazo estabelecido no edital.
11.11. Informamos ainda que a mensagem poderá ser semelhante ou igual ao seguinte
modelo: “ INFORMAMOS QUE ENTREGAREMOS OS DOCUMENTOS REFERENTES
A HABILITAÇÃO E PROPOSTA, DIRETAMENTE NA CONTROLADORIA DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE Ministro Andreazza, NO PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS,
CIENTE DE QUE É DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE, QUAISQUER FALHAS
E/OU ERROS NOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL E/OU PELA FALTA DE
DELES”.
11.12. Fica ciente a licitante que o não recebimento da documentação no prazo de 3 dias úteis,
acarretará a desclassificação.

11.12.1 - O PREGOEIRO, EM HIPÓTESE ALGUMA, CONVOCARÁ O LICITANTE
PARA REENVIO E/OU ENTREGA
DE DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA, CASO ELE ENVIE ERRADO APÓS O HORÁRIO CONCEDIDO PARA O
ENVIO (120 MINUTOS), CONFORME ITEM 12.1.1 DESTE EDITAL.
11.13. Tratando-se de licitante ME ou EPP, caso seja encaminhado todos os documentos
diretamente na Controladoria de Licitações da Prefeitura de Ministro Andreazza, o prazo não será
prorrogado.
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11.14.É
EXCLUSIVA A RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES
TOMAREM
CONHECIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.
11.15. Após o enseramento da sessão a empresa vencedora recebera a ata de registro de preço
para ser assinada e encaminhada em três via no endereço abaixo.
ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS
À CONTROLADORIA DE LICITAÇÕES – PREFEITURA DE
Ministro Andreazza - RO
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/CPL/2020
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DA LICITANTE
ABERTURA DIA
/
/
ÀS
: HORAS

11.15.1.1. Caso a empresa vencedora seja de outro município e/ou estado, quando
no envio da ata de registro de preço original via “CORREIOS”, deve dar preferência
para o serviço de entrega mais rápido (Ex. SEDEX) devendo anexar no campo
“CHAT MENSAGEM” da LICITANET, na sala de disputa, o número do
rastreamento, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados a partir do
momento (data e hora) do recebimento da ata, o não cumprimento poderá do prazo
fixado a licitante será desclassificada.
11.15.2. A proposta de preços e documentação de habilitação exigidos no presente instrumento
convocatório devem ser apresentadas no sistema do licitanet no prazo de 2 horas a contar da
convocação.
12 – DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO (ENVELOPE II)
12.1. A(s) licitante(s) declarada(s) como vencedora(s) do menor lance devera(ão) enviar no prazo
máximo de até 120 (cento e vinte) minutos (sob pena de inabilitação) e informar no campo
“CHAT MENSAGEM” o envio da documentação, via fac-símile pelo fone/fax (69) 3448-2361 ou
email – cpl@ministroandreazza.ro.gov.br, a documentação de Credenciamento e Habilitação, a
seguir elencada, juntamente com os demais requisitos exigidos no edital.
12.1.1 - O pregoeiro poderá convocar o licitante vencedor para o envio de
documentos
complementares e/ou faltosos, desde que, dentro do prazo concedido para o envio por e-mail.
(120 minutos), contados a partir do momento da convocação no CHAT (sala de disputa).
12.2. A(s) licitante(s) deverá (ão) apresentar, sob pena de inabilitação, os documentos abaixo
mencionados, em 01 (uma) via, em original ou cópia autenticada, no cartório competente ou cópia
autenticada por servidor da Controladoria de Licitções da Prefeitura de Ministro Andreazza,
devidamente atualizados e redigidos em Língua Portuguesa, em envelope separado da Proposta
de Preços, na data e horário estabelecidos no edital.

12.2.1. Poderão os licitantes optar por entregar diretamente na Controladoria de
licitações da Prefeitura de Ministro Andreazza, aos cuidados do Pregoeiro que conduziu
a negociação, a documentação exigida pelo edital, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, estando ciente de que serão desclassificados caso os documentos estejam errados.
12.2.2. Caso a licitante opte por entregar a documentação diretamente na Controladoria
de Licitações da Prefeitura de Ministro Andreazza, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, determina-se que seja informado no campo “CHAT MENSAGEM” a sua pretensão.
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O não envio da mensagem acarretará a desclassificação da licitante, após o prazo
estabelecido no edital.
12.2.3. Informamos ainda que a mensagem poderá ser semelhante ou igual ao seguinte modelo:
“ INFORMAMOS QUE ENTREGAREMOS OS DOCUMENTOS REFERENTES A HABILITAÇÃO
E PROPOSTA, DIRETAMENTE NA CONTROLADORIA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE
Ministro andreazza, NO PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS, CIENTES DE
QUE
É DE
RESPONSABILIDADE DA LICITANTE, QUAISQUER ERROS E/OU FALHAS
NOS
DOCUMENTOS E/OU A FALTA DELES”.
12.2.4. Fica ciente a licitante que o não recebimento da documentação no prazo de 3 dias úteis,
acarretará a desclassificação.

12.2.4.1 -

O PREGOEIRO, EM HIPÓTESE ALGUMA, CONVOCARÁ O LICITANTE
PARA REENVIO E/OU ENTREGA
DE DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA, CASO ELE ENVIE ERRADO APÓS O HORÁRIO CONCEDIDO PARA O
ENVIO (120 MINUTOS), CONFORME ITEM 12.1.1 DESTE EDITAL.
12.2.5. Tratando-se de licitante ME ou EPP, caso seja encaminhado todos os documentos
diretamente a Controladoria de Licitações não será dado prorrogação do prazo previsto por Lei.
12.2.6. É PLENA RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES TOMAREM CONHECIMENTO DE
TODAS AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
12.3. DO CREDENCIAMENTO
12.3.1. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
apresentar cópia autenticada em cartório ou por servidor da Controladoria de Licitações dea
Prefeitura de Ministro Andreazza,
do contrato social ou equivalente, que habilitem o
representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhados de Documento Oficial de
identificação (RG, Carteira de Motorista ou outros) em cópia autenticada em cartório, ou por
servidor da Controladoria de Licitações da Prefeitura de Ministro Andreazza.
12.3.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento por
meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto
(exemplos: Carteira de motorista, Carteira de Trabalho), e de outorga por instrumento público ou
particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos
pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular (com firma reconhecida
em Cartório), esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato
de investidura na direção da empresa;
12.3.3. Em se fazendo representar por procuração privada, é obrigatório a apresentação da cópia
autenticada em cartório ou por servidor da Controladoria de Licitações da Prefeitura de Ministro
Andreazza, contrato social (1ª e última alteração ou contratao social consolidado) ou equivalente,
e documentos de identidade do sócio-gerente e do procurador;

12.4. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
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a) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (Unificada) emitida pela

Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa
às Contribuições Sociais - Portaria MF 358, de 05/09/14), podendo ser Certidão Negativa
ou Certidão Positiva com efeitos de negativa;
b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual;
c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal;
d) Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio de “certidão
positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento;
e) Certidão Negativa de Débito Trabalhistas – CNDT; relativa à comprovar a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art.
642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente;

12.4.1. As certidões que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo Pregoeiro, se
emitidas nos últimos 30 (trinta) dias corridos, e ainda, a validade das certidões emitidas pela
INTERNET, fica condicionada à confirmação no endereço eletrônico específico;
12.4.2.As certidoes fiscais e trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positivas com efeitos
negativas, de acordo com a Decisão 208/2012 GCPCN c/c Parecer nº 271/2012 GPYFM;
12.4.3. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato, em conformidade com o disposto no
art.42 da Lei Complementar nº. 123/2006;
12.4.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição (LC 123/06, art.43);
12.4.3.2. De acordo com a Lei Complementar 147/2014, no seu Art 43 § 1º, em caso de haver
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 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 do Pregoeiro responsável pelo
certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
12.4.3.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no edital, 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 ao Pregoeiro (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação;

Observação:
A Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte estabeleceu a definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno
Porte, a saber:
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“Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art.
966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais ) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
(...)
§ 4º Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do caput deste artigo;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 12 X – constituída sob
a forma de sociedade por ações.”
12.5. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA
12.5.1 – HABILITAÇÃO JURIDICA
a) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na forma do
Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, (Anexo IV);
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b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menor(es) de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358, de 2002 (Anexo V);
c) Contrato Social ou outro instrumento equivalente, em vigor; para comprovar o ramo de
atividade da referida empresa, a qual deverá ser compatível com o objeto do Pregão,
(Autenticada em Cartório ou cópia acompanhada com original para autenticação pela
equipe de apoio).
d) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ (cartão do CNPJ);
e) Cópia Autenticada da Cédula de Identidade e do CPF do rrepresentante legal
licitante.

da

f) As licitantes que se enquadram na condição de ME, EPP, MEI ou EIRELI,
devem apresentar a declaração de que se enquadra na condição prevista pela Lei,
para fins de habilitação, para fazer valer o direito de preferência (anexo VI).
g) Declaração de inexistência de servidor público da ativa, nos quadros funcionais
da empresa (sócio/administrador/diretor, etc...), conforme modelo (anexo VII) deste
edital.
12.6. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e
concordata) emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 30 (trinta) dias caso
não conste o prazo de validade.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2017 ou 2018), já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado a mais de 03 (três) meses da data de apresentação das
propostas.
b.1 – O balanço deve ser apresentado com o pertinente Termo de Abertura e Encerramento,
devidamente REGISTRADO E/OU AUTENTICADO pela Junta Comercial do Estado, sede da
empresa licitante ou que tenha sido transmitido via SPED,
a) No caso de empresa constituída a menos de um ano, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade,
substituível pelo Balanço de Abertura, devidamente autenticado ou registrado na Junta
Comercial do Estado ou que tenha sido transmitido via SPED.
ESCLARECIMENTO/JUSTIFICATIVA: Em 2016 o TCU se manifestou duas vezes sobre o tema
(Acórdão 472/2016P e 116/2016P) e mais outra vez em 2017 no Acórdão 2.145/2017-Plenário.
Diante da constante evolução do entendimento do TCU sem ainda uma consolidação, no caso,
devemos seguir sempre a orientação do Acórdão mais recente de que o edital se posicione sobre o
critério de aceitação da data de validade do balanço Patrimonial notadamente para deixar claro a
imparcialidade e o julgamento objetivo de quem conduzirá a sessão pública. Desta feita, o edital
deverá indicar expressamente qual exercício ao qual o Balanço Patrimonial deve se referir, podendo
considerar válido desde que conste expressamente no edital, as duas datas, quais sejam:
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12.6.1 - Para fins de habilitação, a verificação em sites oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidão constitui meio legal de prova.
a) Serão consultados, pelo pregoeiro, para fins de habilitação:
I.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da ControladoriaGeral da União – CGU, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da
natureza da sanção aplicada;
II.Cadastro
Nacional de
Condenações
Cíveis
por
Ato
de Improbidade
Administrativa (CNIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que resultará em
efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada;
b) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
c) Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte
forma:
I.Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da
matriz;
II.Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
III.Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da
fatura/nota fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de
ambas, matriz e filial.
13 – DA CORREÇÃO ADMISSÍVEL
13.1. Nos casos em que o Pregoeiro(a) constatar a existência de erros numéricos nas propostas
de preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a
apuração do preço final da proposta, obedecendo as seguintes disposições:
13.1.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecerá este último;
13.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes do quantitativo do objeto e os preços
unitários, o Pregoeiro(a) procederá a correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e
alterando em conseqüência o valor da proposta.
14 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
14.1. Constatado o atendimento das exigências contidas neste edital, o Pregoeiro (a) declara o
licitante vencedor;
14.2. Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e os documentos
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de habilitação do proponente, na ordem de classificação NO SITE, até que um licitante atenda às
condições fixadas neste edital, e seja declarado vencedor;
14.3. Declaração do(s) Licitante(s) vencedor(es);
14.4. Registro das manifestações, em campo próprio no sistema, dos demais Licitantes quanto
à intenção ou não de recorrer da decisão proferida pelo Pregoeiro (a), devidamente motivada, se
houver manifestação positiva nesse sentido;
14.5. Adjudicação do objeto da licitação, caso não haja manifestação quanto à intenção de
interpor recurso administrativo;
14.6. Registro na Ata da Sessão pelo Pregoeiro(a) e publicação da referida no site;
14.7. Homologada a licitação pela autoridade superior, deverá ser procedida à convocação do
adjudicatário para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
15 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
15.1. Proclamado o resultado final da licitação, promoverá o Pregoeiro(a), a remessa dos autos à
autoridade superior, para:
15.1.1. Confirmar o julgamento, determinando a homologação do objeto licitado ao proponente
classificado em primeiro lugar;
15.1.2. Ordenar a retificação da classificação no todo ou em parte, se verificar irregularidade
corrigível no julgamento;
15.1.3. Anular o julgamento, ou todo procedimento licitatório, se deparar com irregularidade
insanável e prejudicial ao certame, em qualquer fase do Processo Licitatório;
15.1.4. Revogar a licitação, por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que comprovado
e ocorrido depois de instaurada a competição.
16 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
16.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 3º da Lei
Complementar nº 125, de 2006, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema (clicando no botão ENTRAR C/ RECURSO),
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
dos seus interesses.
16.1.1. O Pregoeiro assegurará a seu critério, tempo mínimo de 10 minutos, 15 minutos ou 1
hora, para que o licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer.
16.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro (a) ao vencedor;
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16.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
16.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, os quais serão
mencionados em campo próprio no site mensagens, a entidade promotora da licitação
adjudicará o objeto e submeterá à autoridade competente para homologar o resultado da licitação
para determinar a contratação.
16.5. De todos os atos e decisões do Pregoeiro(a), relacionados com o Pregão Eletrônico, cabe
recurso;
16.6. Cabe ainda, recurso contra a decisão que:
a) Anular ou revogar o Pregão Eletrônico;
b) Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito
de licitar e contratar com a Administração Pública.;
16.6.1. Os recursos que tratam este edital, deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis
a contar da intimação do ato, e terão efeito suspensivo;
16.6.2. A intimação dos atos referidos no edital serão feitas mediante publicação na imprensa
oficial e pelo site oficial da licitação www.licitanet.com.br.
16.6.3. Interpostos os recursos de que tratam o edital., serão publicados no site oficial da licitação
www.licitanet.com.br às demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 dias úteis;
16.6.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos;
16.6.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse
mesmo prazo faze-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.
16.7. Na contagem dos prazos recursais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do
vencimento. Se este recair em dia não útil, o término do prazo ocorrerá no primeiro dia útil
subseqüente;
17 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
17.1. Os recursos necessários para aquisição são provenientes dos seguintes orçamentos /
programas:

A despesa com a futura aquisição de gêneros alimentícios ocorrerá por conta do Orçamento
Programa 02.006.12.306.0019.2.070- Programa Alimentação Saudável - PNAE, elemento de
despesa 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – diversos e Orçamento Programa
02.006.12.306.0019.2.124- Manutenção de Contrapartida para a Merenda Escolar, elemento de
despesa 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – diversos consignados no orçamento de 2019 desta
Secretaria Municipal de Educação.
18.

DA VIGÊNCIA E “ CARONA “ DA ATA
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18.1. A ata de registro de preços terá vigência de 12 meses a partir da data da publicação da
Imprensa Oficial do Municipio.
18.2. Os contratos decorrentes da ata de registro de preços terão sua vigência adstrita aos
prazos estabelecidos nas disposições de acordo com o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações e de acordo com os Decretos Municipai, Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do
TCE/RO, acórdão 072/2011 -TCE/RO, e ainda de acordo com o Acórdão nº 12/2014 – Pleno do
TCE –RO.
18.3. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento
efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega dos produtos delas decorrente
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
18.4. Será aceito “carona”, conforme legislação vigente, desde que atendido os requisitos
conforme Termo de Referència - Anexo I.
19– DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
19.1. A contratação será formalizada mediante a emissão e retirada do instrumento contratual;
19.2. Como condição para celebração do instrumento contratual, a Licitante Vencedora deverá
manter as mesmas condições de habilitação;
19.3. Oficialmente convocada pela Administração, com vistas à celebração do Instrumento
Contratual, é dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência ao
chamamento, pelas Secretarias/órgãos interessados, para no local indicado, firmar o
instrumento de Contrato. A recusa injustificada da LICITANTE vencedora, em retirar o instrumento
contratual dentro do prazo e condições estabelecidas, caracterizará o descumprimento total da
obrigação assumida sujeitando-se às penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93;
19.4. É facultado à Administração, quando o convocado não retirar o Instrumento Contratual no
prazo e condições estabelecidas, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao preço, e assim sucessivamente, ou revogar a licitação;
19.4.1. Os LICITANTES convocados na forma remanescente se obrigam a atenderem a
convocação e retirarem o Instrumento Contratual respectivo, no prazo fixado neste edital,
ressalvados os casos de vencimentos das respectivas propostas, sujeitando-se ao atendimento
das condições de habilitação.
19.5. A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo
Contratual:
a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção V, Art. 78,
incisos I a XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para a administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
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20. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORNECIMENTO
20.1. Os preços da 1º colocada de cada Registro de Preços será registrada no Diario Oficial do
Municipio.
20.2. A Procuradoria convocará o classificado em primeiro lugar para, dentro do prazo de 3 dias
úteis, a contar da data dor ecebimento da notificação, assinar a ata de registro de preços, cuja
minuta integra este edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo ainda,
sujeitar-se à penalidade estabelecida em lei.
20.3. O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Gerencia do Registro de Preços.
20.4. Durante a vigência da ata de registro de preços, a Gerencia do Registro de Preços, poderá
convocar os classificados remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a ata de
registro de preços do respectivo percentual registrado, nas seguinte hipótese:
20.5. Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequentemente
cancelamento da ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior.
20.6. Os classificados terão o mesmo prazo estabelecido no edital para assinar a respecitiva ata,
atendendo assim o saldo remanescente e o período da ATA.
20.7. Os detentores das atas não eximinarão das penalidades correspondentes, na hipóteses de
inexecução contratual.
20.8. Constituem motivos para cancelamento da ata de registro de preços as situações referidas
aos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e ainda as previstas no Decreto Municipal nº
19.054/2009.
21. DO REALINHAMENTO DE PREÇOS
21.1.O acompanhamento da evolução dos preços do objeto desde certame será feito mediante
pesquisa trimestral ou prazo menor, efetuada entre os fornecedores locais e aquisições efetuadas
pela Administração. A pesquisa poderá ser realizada sempre que for solicitado, ou sempre que a
situação de mercado exigir.
21.2.O reajuste de preços, para mais ou para menos, somente será aceito se mantido o
precentual apurado entre o preço proposto pelo licitante e o preço médio de mercado. Este critério
regulará a ata de registro de preços durante a vigência.
22 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Ficam aqueles estabelecidos no Anexo I –
Termo de Referência, que foi aprovado e assinado pelo gestor da pasta.
22.1. Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou
documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo
fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de reapresentar, para
cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos a CONTRATANTE
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar uma análise e o
pagamento).
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23 – DO REAJUSTAMENTO E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
23.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, no prazo de vigência do Instrumento Contratual de
até 01 (um) ano, de acordo com a Lei Federal nº. 10.192/2001, podendo ser reajustado, após o
referido período, mediante regulamentação do Poder Executivo Federal aplicável a matéria;
23.2. Os critérios para correção monetária serão estabelecidos na Lei Federal nº. 9.069/95, caso o
pagamento não seja efetuado conforme Decreto Estadual nº. 5.945, de 26 de maio de 1.993.
24 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

24.1. No ato da assinatura do Instrumento Contratual (caso a secretaria/ órgão de origem
solicite) o LICITANTE vencedor, deverá apresentar a garantia de execução em uma das
modalidades prevista no art. 56 da Lei Federal nº. 8.666/93, no valor correspondente a
1% (um por cento) do valor do contrato, com validade de no mínimo de 30 (trinta) dias
após os compromissos assumidos no Instrumento Contratual.
25 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Ficam aqueles estabelecidos no Anexo I –
Termo de Referência, que foi aprovado e assinado pelo gestor da pasta.
26 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Ficam aqueles estabelecidos no Anexo I –
Termo de Referência, que foi aprovado e assinado pelo gestor da pasta.
27 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Ficam aqueles estabelecidos no item Anexo I –
Termo de Referência, que foi aprovado e assinado pelo gestor da pasta.
28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa,
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios
correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.
28.2. A LICITANTE deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo a
Administração Pública, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independente do
resultado da licitação;
28.3. A Administração, a qualquer tempo, antes da data da sessão inaugural, poderá proceder às
alterações concernentes a esta licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo
a todas as interessadas que tenham adquirido o instrumento convocatório, sendo-lhes facultado,
em sendo o caso, adiar a data do recebimento das documentações e propostas;
28.4. As omissões porventura existentes neste instrumento convocatório, serão sanadas pelo
Pregoeiro (a), da Controladoria de \licitações da Prefeitur de Ministro Andrezza, responsavel pelo
certame, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, bem como diretrizes
expedidas pelos órgãos que se constituírem fontes de recursos financiadores;
28.5. A critério da Administração Pública esta licitação poderá:
28.5.1. Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou
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28.5.2. Ser revogada, a juízo da Administração, ser for considerada inoportuna ou inconveniente
ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta; ou
28.5.3. Ter a data de abertura dos envelopes transferidos, por conveniência exclusiva da
administração.
28.6. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:
28.6.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei 8.666/93;
28.6.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na
condição anterior; e;
28.6.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
28.7. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão
parte integrante do contrato como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por
quanto prevalecerá o ofertado em lance verbal ou negociado;
28.8 É facultada ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
28.9. Em casos excepcionais, o Pregoeiro(a) poderá ampliar o prazo de recebimento dos
documentos em virtude de não prejudicar o interesse público.
28.10. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
28.11. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.12. As normas que disciplinam este PREGÃO ELETRÔNICO serão sempre interpretadas em
favor da ampliação, da disputa entre interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato;
28.13. A declaração e a adjudicação da licitante vencedora desta licitação não implicará direito à
contratação ou a obrigatoriedade de ser adquirido o objeto;
28.14. Para efeito de contratação, aquisição e pagamento prevalecerá, o menor preço escrito,
todos devidamente registrados em Ata;
28.15. Havendo conflito de interpretação entre as exigências contidas no Edital e em seus
Anexos, prevalecerá pela ordem do Edital, e em seguida o Termo de Referência, a Minuta do
Contrato e por último os demais Anexos;
28.15.1. Em divergência em relação ao quantitativo, prevalecerá o contido no ANEXO II (CARTA
PROPOSTA).
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28.16. Aos casos omissos aplicam-se as demais condições constantes da Lei Federal nº.
8.666/93, com alterações posteriores, Lei Federal nº. 10.520/02.
28.17. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão
ser obtidas pelo Fone/Fax (69) 3448-2361.
29 - ANEXOS

29.1. Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes documentos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI

Termo de Referência;
Carta Proposta de Preços (modelo);
Dados do Representante Legal (modelo);
Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes (modelo);
Declaração de cumprimento às normas relativas ao Trab. do Menor;
Declaração de ME/EPP (modelo).
Declaração de inxistência de servidor público no quadro da empresa funcional
Minuta da futura ata de SRP;
Minuta do Contrato.
Planilha dos lote a ser licitado
Listra dos alimentos que deveram der amostra.

30 – DO FORO
30.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cacoal/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a
Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Ministro Andreazza - RO, 06 de janeiro de 2020.

Alfredo Henrique Pereira
PREGOEIRO
Dec. nº 4.756/PMMA/2019
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. INTRODUÇÃO:
Em observância ao disposto no Artigo 7º, parágrafo 2º, inciso I, c/c o Artigo 6º, IX, ambos da Lei
8.666/93, e para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), elaboramos o
presente Projeto Básico/Termo de Referência para que, através do procedimento legal pertinente, seja
efetuada a aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar das Escolas Municipais da
Zona Urbana e Zona Rural, por meio do Sistema de Registro de Preço - SRP.
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO
O objeto deste Termo de Referência é o procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, para
aquisição de Merenda Escolar.
2.1 - Serão adquiridos os gêneros alimentícios conforme especificação abaixo:

Itens

01

02

03

04

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ALIMENTARES

Abobrinha verde in natura de
aparência fresca, casca lisa e firme.
Isento de broto, enfermidades,
lesões de origem física/ mecânica/
biológica,
substância
terrosa,
sujidade ou corpo estranho aderido
à superfície, insetos, parasitas e
larvas.
Açafrão em pó, embalagem
fechada, indicando prazo validade
de 1° qualidade, pacote 20g
Açúcar cristal branco de 1°
qualidade - pacote 2kg. Obtido da
cana de açúcar, tipo cristal, com
aspecto, cor, cheiros próprios de
sabor doce. Sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais
ou vegetais. Acondicionado em
embalagem
plástica
atóxica
transparente.
Achocolatado em pó instantâneo,
a base de cacau em pó, açúcar,
lecitina de soja e aromatizante e
vitaminas/minerais - embalagem

MEDIDA

QUANT.

VALOR

TOTAL

456

3,73

1.700,88

2,51

80,32

1500

5,23

7.845,00

600

9,83

5.898,00

Kg

Unidade

32

Unidade

Kg
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05

06

07

08

09

10

11

12

com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e
validade, pacote de 1 kg
Adoçante liquido a base de
esteviosídeo frasco 200 ml
Alface selecionada 1° qualidade.
Isento de lesões de origem física/
mecânica/
biológica,
matéria
terrosa, sujidade ou corpo estranho
aderido à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitos
e larvas.
Alho Nacional Branco. Os dentes
devem estar firmes, bem definido,
sem manchas. Isento de broto,
enfermidades, lesões de origem
física/
mecânica/
biológica,
substância terrosa, sujidade ou
corpo estranho aderido à superfície,
insetos, parasitas e larvas.
Amendoim cru com casca. Isento
de mofo, insetos, parasitas e larvas
- embalagem 500g
Amido de milho caixa 1 kg – pó
fino, branco, inodoro e insipido,
não
apresentando
impurezas
visíveis ou sujidades, embalagens
bem fechadas, protegida de
umidade,
com
rotulo
de
procedência e prazo de validade.
Arroz branco, longo, agulhinha
tipo 1. Isento mofo, insetos,
parasitas e larvas. Embalagem:
deve estar intacta, acondicionada
em pacotes transparente, atóxico. pacote 5kg
Arroz integral, longo, agulhinha
tipo 1. Isento mofo, insetos,
parasitas e larvas. Embalagem:
deve estar intacta, acondicionada
em pacotes transparente, atóxico. pacote 1kg
Batata inglesa in natura de
aparência fresca, casca lisa e firme.
Isento de broto, enfermidades,
lesões de origem física/ mecânica/
biológica,
substância
terrosa,

Frasco

5

6,93

34,65

3000

5,00

15.000,00

360

22,14

7.970,40

60

9,75

585,00

15

9,22

138,30

2500

15,17

37.925,00

10

3,98

39,80

Maço

Kg

Unidade

Unidade

Unidade

Kg

11.070,00
Kg

3000

3,69
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13

14

15

16

17

sujidade ou corpo estranho aderido
à superfície, insetos, parasitas e
larvas.
Batata Doce in natura de aparência
fresca, casca lisa e firme. Isento de
broto, enfermidades, lesões de
origem física/ mecânica/ biológica,
substância terrosa, sujidade ou
corpo estranho aderido à superfície,
insetos, parasitas e larvas.
Beterraba in natura de aparência
fresca, casca lisa e firme. Isento de
broto, enfermidades, lesões de
origem física/ mecânica/ biológica,
substância terrosa, sujidade ou
corpo estranho aderido à superfície,
insetos, parasitas e larvas.
Biscoito cracker integral –
embalagem 400g
Descrição: Farinha de Trigo
Fortificada com Ferro e Ácido
Fólico, Gordura Vegetal (Soja,
Palma), Farelo de Trigo, Extrato de
malte, Açúcar
Invertido,
Sal,
Amido,
Fermento
Biológico,
Fermento Químico Bicarbonato de
Sódio (INS 500ii), Acidulante
Ácido
Láctico
(INS
270),
Melhoradores de Farinha Xilanase
e Protease (INS 1101 i) CONTÉM GLÚTEN.
Biscoito cream cracker manteiga
– embalagem 400g
Descrição: Farinha de Trigo
Fortificada com Ferro e Ácido
Fólico, Gordura Vegetal (Soja,
Palma), Açúcar Invertido, Amido,
Extrato de malte, Sal, Fermento
Biológico, Fermento Químico
Bicarbonato de Sódio (INS 500ii),
Aromatizante, Acidulante Ácido
Láctico
(INS
270),
Melhoradores de
Farinha
Metabissulfito de Sódio (INS
223), Xilanas e Protease (INS 1101
i). CONTÉM GLÚTEN.
Biscoito maisena zero lactose e

200

3,91

782,00

700

3,78

2.646,00

20

5,36

107,20

1800

5,11

9.198,00

Kg

Kg

Unidade

Unidade

Unidade
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sem proteína leite. Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, açúcar invertido, açúcar,
sal, estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos (bicarbonato
de sódio e bicarbonato de amônio)
e fermento biológico. Pacote 400g
Biscoito coco zero lactose e sem
proteína leite. Ingredientes: Farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar invertido, açúcar, sal, Unidade
estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos (bicarbonato
de sódio e bicarbonato de amônio)
e fermento biológico. Pacote 400g
Biscoito de água e sal, zero
lactose e sem proteína do leite.
Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, açúcar
Unidade
invertido, açúcar, sal, estabilizante
lecitina
de
soja,
fermentos
químicos (bicarbonato de sódio e
bicarbonato de amônio) e fermento
biológico. Pacote 400g
Broinhas de leite – Zero lactose,
pacote
400g
Descrição:
FARINHA
DE
TRIGO
ENRIQUECIDA COM FERRO E
ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR,
ÁGUA, AMIDO DE MILHO,
GORDURA
LÍQUIDA,
ESTABILIZANTE LECITINA DE
SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS
(BICARBONATO DE SÓDIO,
Unidade
PIROFOSFATO
ÁCIDO
DE
SÓDIO E BICARBONATO DE
AMÔNIO),
AÇÚCAR
INVERTIDO,
SAL,
METABISSULFITO DE SÓDIO,
PROTEINASE,
AROMA
ARTIFICIAL DE BAUNILHA,
AROMA ARTIFICIAL DE LEITE.
SEM
COLESTEROL,
SEM
LACTOSE.
ISENTO
DE

2000

4,99

9.998,00

500

4,99

2.495,00

600

4.99

2.994,00

400

5,08

2.032,00
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PRODUTOS
DE
ORIGEM
ANIMAL. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO.
PODE CONTER DERIVADOS
DE CEVADA, AVEIA, SOJA E
CENTEIO.
Brócolis in natura, de cor verde,
tamanho médio, firme e fresca.
Isento de enfermidades, lesões de
origem física/ mecânica/ biológica,
substância terrosa, sujidade ou
corpo
estranho
aderidos
à
superfície, insetos, parasitas e
larvas. Não pode estar amarelado.
Café, torrado e moído, procedente
de grãos sãos, limpos e isentos de
impurezas, acondicionado em
pacote aluminizado alto vácuo,
íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo. A
embalagem contendo dados de
identificação e procedência, lote,
data de fabricação e validade, peso
líquido, selo de pureza ABIC.
Embalagem 500g
Canjiquinha amarela/fina. Isento
mofo, insetos, parasitas e larvas.
Embalagem deve estar intacta pacote de 500g
Carne bovina moída 2ª, resfriada
(patinho) com cor característica no
máximo 5% de gordura e/ou sebo.
Embalagem de no máximo 2 kg,
saco
plástico
transparente,
contendo identificação e peso do
produto.
Carne bovina cubo 2ª, resfriada
(patinho) com cor característica no
máximo 5% de gordura e/ou sebo.
Embalagem de no máximo 2 kg,
saco
plástico
transparente,
contendo identificação e peso do
produto
Cenoura in natura, cor laranja
vivo. De aparência fresca, firme e
lisa, sem rugas. Isento de broto,
enfermidades, lesões de origem

kg

60

15,50

930,00

9,66

140

1.352,40

Unidade

5.340,00
Unidade

3000

1,78

3000

17,96

53.880,00

17,63

35.260,00

3,81

4.572,00

Kg

2000
Kg

Kg
1200
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29

30

31

32

33

física/
mecânica/
biológica,
substância terrosa, sujidade ou
corpo estranho aderido à superfície,
insetos, parasitas e larvas.
Chá mate natural, a granel tostado
– rende 15 litros - caixa 250g.
Ingredientes: Folhas de talos de
erva-mate tostada. Não contem
Glúten.
Couve-flor in natura – de 1ª
qualidade, cabeça media, não
apresentar manchas pretas e
imperfeições. Substância terrosa,
sujidade ou corpo estranho aderido
à superfície, insetos, parasitas e
larvas.
Coxa da asa de frango, com osso,
sem tempero, congelada, aspecto e
cor própria de primeira qualidade,
não amolecida, procedência de
inspeção sanitária. Embalagem a
vácuo, pacote 1 kg.
Chuchu
in
natura,
pouca
rugosidade, tamanho médio, fresca
e firme.
Isento de broto,
enfermidades, lesões de origem
física/
mecânica/
biológica,
substância terrosa, sujidade ou
corpo estranho aderido à superfície,
insetos, parasitas e larvas.
Cebola branca, fresca, com
extremidade firme, cor brilhante e
haste bem seca. Isento de broto,
enfermidades, lesões de origem
físico-mecânica/
biológica,
substância terrosa, sujidade ou
corpo estranho aderido à superfície,
insetos, parasitas e larvas.
Coloral - Colorífico em pó fino
homogêneo. Cor: vermelho intenso,
embalagem plástica com 500g.
Com cheiro e sabor próprio para
consumo humano, com prazo de
validade.
Extrato de tomate - sache 340g,
com identificação do produto,
marca
do
fabricante

359,60
40

8,99

60

14,63

877,80

1000

11,01

11.010,00

200

3,99

798,00

1200

4,65

5.580,00

6,51

976,50

2,08

2.080,00

Unidade

Kg

Kg

Kg

Kg

150
Unidade

Unidade
1000
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37

38

39

40

prazo de validade e peso liquido,
deverá ter no órgão competente.
Farinha de mandioca, seca, fina,
do tipo 1 de boa qualidade - pacote
de 1 kg
Farinha de trigo com fermento especial obtida do trigo moído,
limpo, desgerminado, de cor
branca, isenta de sujidade, parasitos
e larvas, livre de fermentação,
mofo
e
materiais
terrosos.
Acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico - produto
deve atender a resolução n 344 13/02/2002 (FORTIFICAÇÃO DE
FARINHAS COM FERRO E
ACIDO FÓLICO) Pacote 1 kg
Feijão tipo carioca, safra nova, de
aspecto brilhoso e liso, 1°
qualidade. Isento de material
terroso, sujidades, pedras, fungos
ou parasitas e mistura de outras
variedades e espécies, embalagem
contendo - pacote 1kg
Fermento
biológico
seco
instantâneo, para fermentação de
pães e massas embalagem - 10g
Fermento em pó químico para
bolo - lata de 100g
Descrição: Amido de milho
(Streptomyces viridochromogenes
e/ou Bacillus thuringiensis e/ou
Agrobacterium tumefaciens e/ou
Zea mays), bicarbonato de sódio,
fosfato monocálcico e carbonato de
cálcio.
NÃO
CONTÉM
GLÚTEN.
Fubá de milho fino. Isenta de
sujidade, parasitos e larvas, mofo e
materiais terrosos - pacote 01 kg
Inhame, tamanho e coloração
uniformes, firme compacto, isento
de enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem
danos físicos/ mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, de
colheita recente.

700

4,96

3.472,00

700

5,01

3,507,00

2000

6,26

12.520,00

50

1,75

87,50

150

3,74

561,00

1500

2,65

3.975,00

200

5,68

1.136,00

Kg

Kg

Kg

Unidade

Unidade

Kg

Kg
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45

46

47

48

49

Leite de soja, sabor original, sem
sabor, liquido, embalagem Tetra
Park - 1 L
Leite longa vida integral, UHT,
caixa 1L
Leite semi desnatado, zero
lactose - embalagem UHT de 1 L
Linguiça de frango, tipo pura,
aspecto e cor própria de primeira
qualidade,
não
amolecida,
congelada, procedência de inspeção
sanitária. Embalagem a vácuo,
pacote 1 kg.
Maçã nacional in natura, sem
apresentar avarias de casca. Fresca
com grau de maturação adequada
para consumo. Isento de lesões de
origem física/ mecânica/ biológica,
material terroso, sujidades ou corpo
estranho aderido à superfície
externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitos e larvas.
Macarrão argolinha pequena sem
ovos. Isenta de parasitos e larvas,
mofo e materiais terrosos- pacote
500g

300

9,33

2.799,00

10.000

3,96

39.600,00

1000

5,13

5.130,00

2000

15,16

30.320,00

Litro
Litro
Litro

Kg

6,13
400

2.452,00

Kg

Unidade

Macarrão de arroz parafuso, sem
glúten. Isenta de parasitos e larvas,
mofo e materiais terrosos - pacote
Unidade
500g. Ingredientes: Farinha de arroz,
corantes naturais cúrcuma, urucum e
emulsificante E471.

Mandioca in natura, tipo branca ou
amarela, fresca e com casca
inteira, não fibrosa, isenta de
umidade,
raízes
medianas,
firme e compacta, sabor e cor
próprios da espécie, isenta de
kg
enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem
danos
físicos
e
mecânicos
oriundos
do
manuseio
e
transporte,
de
colheita
recente.
Margarina vegetal sem sal, 1º
Unidade
linha cremosa. O produto deve

500

3,21

1.605,00

20

5,31

106,20

2000

2,83

5.660,00
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apresentar selo sif e suas condições
deverão estar de acordo com a net
02 E 50 (DECRETO N. º12.486
DE 20/10/78 E RDC ANVISA N.
º270 DE 22/09/2005); O produto
deverá apresentar sob forma de
emulsão plástica e fluida. Com
dados e identificação do produto,
marca do fabricante, data e
validade, pote de 500g.
Descrição: Óleos vegetais líquidos
e interesterificados, água, sal, leite
desnatado reconstituído, vitamina
A (1.500 U.I./ 100g), estabilizantes:
mono e diglicerídeos de ácidos
graxos, lecitina de soja e ésteres de
poliglicerol de ácidos graxos,
conservador sorbato de potássio,
acidulante
ácido
lático,
aromatizantes,
antioxidantes:
EDTA cálcio dissódico, BHT e
ácido cítrico e corante natural de
urucum e cúrcuma. Não contém
glúten. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E LEITE.
Sendo, 1 colher sopa (10g) contem:
Gorduras totais
7,0g
Gorduras saturadas 2,0g
Gorduras trans.
Não contém
Fibra alimentar
0g
Sódio
55mg
Vitamina A
45 mcg
Melão - amarelo, a casca deve ser
firme de cor vibrante, doce,
suculento, de 1ªqualidade. Isento de
lesões de origem física/ mecânica/
biológica,
material
terroso,
sujidades ou corpo estranho aderido
à superfície externa, livre de
Kg
enfermidades, insetos, parasitos e
larvas. Isento de lesões de origem
física/
mecânica/
biológica,
material terroso, sujidades ou corpo
estranho aderido à superfície
externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitos e larvas.

7,09
700

852,00

5,68
150
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Milho branco para canjica. Isenta
de sujidade, parasitos e larvas,
mofo e materiais terrosos - pacote
500g.
Milho para pipoca Premium.
Isenta de sujidade, parasitos e
larvas, mofo e materiais terrosos
pacote 500g.
Milho verde em conserva.
Apresentação, aspecto, cheiro e cor
peculiar.
Isento
ranço,
lata
amassada ou estufada. Lata 200g
Moela
de
galinha,
sem
revestimento interno e sem
resíduos, limpo e congelado,
aspecto e cor própria de primeira
qualidade,
não
amolecida,
procedência de inspeção sanitária.
Embalagem a vácuo, Embalagem
sacos plástico de 1 kg

2,91
Unidade

873,00

300

218,00
Unidade

100

2,18

3,05
Unidade

3.050,00

1000

11,73
600

7.038,00

Kg

Cereal infantil tradicional de arroz e
aveia, contém NutriPROTECT+, uma
combinação exclusiva de probiótico
Bifidus BL®*e nutrientes essenciais
como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e
Ferro
de
melhor
absorção.
Ingredientes: farinha de arroz, açúcar,
farinha de aveia, extrato de malte,
sais minerais (carbonato de cálcio,
fosfato de sódio dibásico, sulfato de
zinco, fumarato ferroso), vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido Unidade
pantotênico, vitamina A, vitamina B1,
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D),
probiótico e aromatizante vanilina. É
específico para complementar a
alimentação de lactentes a partir do
6º
mês.
CONTÉM
GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE
AVEIA E CEVADA. PODE CONTER
LEITE, TRIGO, SOJA E CENTEIO.
Embalagem sache 600g.

Óleo de girassol - embalagem peti
Litro
– 900ml
Óleo de soja - embalagem peti Litro
900ml

200

12,50

2.500,00

10

9,88

98,80

2800

4,88

13.664,00
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62
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64
65

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.

Pimentão verde, vegetal in natura,
Aplicação:
alimentar.
Apresentação: limpo firme, com
pedúnculo, com pele lisa e
brilhante, sem manchas, sem
podridão, sem áreas murchas ou
queimadas. Cor: verde intenso e
uniforme tamanho médio. Isento de
lesões de origem física/ mecânica/
biológica,
material
terroso,
sujidades ou corpo estranho aderido
à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitos e
larvas.
Peito de frango com osso
congelado sem tempero. Cor e
aspecto característico. Com dados
e identificação do produto, marca
do fabricante com data fabricação/
vencimento - kg
Polvilho doce. Produto livre de
material terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. Pacote
atóxico, resistente, contendo peso
de 500 g
Polvilho Azedo. Produto livre de
material terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. Pacote
atóxico, resistente, contendo peso
de 500 g
Repolho verde, in natura extra,
fresco, firme, odor característico.
Isento de lesões de origem física,
mecânico-biológica,
material
terrosa, sujidades ou corpo estranho
aderido à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitos
e larvas.
Sal refinado iodado. Isento mofo e
umidade - pacote 1 kg
Salsicha frango tipo hot dog.

Kg

700

13,00

9.100,00

7,25

362,50

10,96

28.496,00

4,45

133,50

30

5,45

163,50

1500

3,66

5,490,00

600

1,78

1.068,00

50
Kg

kg

2600

30
Unidade

Unidade

Kg

Kg
Kg
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Resfriada, em saco plástico à
vácuo. Com dados e identificação
do produto, marca do fabricante
com data fabricação/ vencimento kg
Tomate, in natura, fresco, firme,
odor característico. Isento de lesões
de origem física/ mecânica/
biológica, sujidades ou corpo Kg
estranho aderido à superfície
externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitos e larvas.
Vinagre de álcool (branco),
embalagem
750ml,
com
identificação do produto, marca do
Litro
fabricante
prazo de validade e peso liquido,
deverá ter no órgão competente.

300

8,61

2.583,00

5,04

7.056,00

2,98

268,20

1400

90

2.2 Os alimentos do sub-item 2.2 serão para atender as escolas abaixo relacionadas
Escola Cecília Meireles
Escola Balão Mágico
Escola Proinfancia Pequeno Anjo
Escola Quintino Bocaiúva
Escola Amado Fontes

Rua Bahia nº 5635
Rua Bahia nº 5591
Rua Bahia nº
Linha 02 km 18
Linha 07 Gleba 07 lote 72

03. JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação tem como justificativa a necessidade de atender o consumo de merenda
escolar das Escolas Municipais deste município tendo em vista abastecer o estoque de merenda
deste Almoxarifado.
Informamos que esta aquisição está em conformidade com a Lei nº 245/PMMA/2000 e Lei
nº 620/PMMA/2006, Resolução do FNDE/CD nº 38 de 23 de agosto de 2004 e Resolução 26/
FNDE/2013.
4. DA METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DAS QUANTIDADES DE
REFEIÇÕES:
Para se chegar ao quantitativo de alimentos necessários, a Nutricionista tomou como base a
média do número de refeições servidas em cada unidade escolar de acordo com cardápio proposto
(Anexo I), tendo como parâmetro o número de alunos matriculados em cada unidade, objetivando
que este volume não seja ultrapassado.
5. VALOR ESTIMADO

O valor estimado da presente aquisição da merenda é de R$: 442.446,05 (Quatrocentos e quarenta e
dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos)
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6. DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS:
Das amostras dos produtos alimentícios:
a)Para a empresa proponente classificada em primeiro lugar torna-se OBRIGATÓRIO
entregar no prazo impreterível de 48 horas após ser declarado vencedor, na Secretaria
Municipal de Educação (no endereço Avenida Pau Brasil, nº: 5577 – Centro – Ministro
Andreazza/RO - CEP: 76919000), duas amostras de cada produto, idêntica ao produto
ofertado em sua proposta comercial no momento da sessão pública do certame
licitatório, em embalagem original e fechada, para análise e posterior aprovação da
equipe, que foi nomeada de acordo com decreto em Anexo II. Serão analisadas no teste
da amostra características descritas nas especificações de cada produto. (Tabela de
alimentos em Anexo III)
b)A amostra deverá estar em embalagem e/ou apresentação na qual será entregue, podendo
levar à desclassificação aquela que estiver em desacordo com as especificações exigidas.
c)A marca do item da amostra deverá ser a mesma constante na proposta de preço, sob pena
de desclassificação.
d)A empresa proponente classificada em primeiro lugar, deverá apresentar amostra de duas
unidades de cada produto, para análise com a equipe. Esta equipe emitirá um laudo
técnico aprovando ou não, num prazo de 5 dias uteis. Nesta análise da amostra será
observado aspecto visual e característica de acordo com a descrição de cada gênero
alimentício que foi solicitado amostra, que está em anexo.
e)Caso a amostra seja reprovada, a proposta de preços será considerada desclassificada
quanto aos itens em questão, se for o caso, da amostra da proponente subsequente,
observada a ordem de classificação, até que seja classificada licitante cuja amostra
atenda às exigências do Termo de Referência.
f)As amostras das proponentes vencedoras, apresentadas por ocasião da licitação, poderão
ser confrontadas com o produto no ato da entrega, estando o produto sujeito à devolução
caso não esteja de acordo com as mesmas.
6.1. Cumprir o cronograma de entrega estipulado nas requisições de compra de gêneros
alimentícios, sem atrasos no fornecimento de qualquer item constante da requisição de gêneros
alimentícios destinados às Unidades Escolares. A falta de cumprimento deste dará direito à Unidade
destinatária de proceder à devolução dos itens que não possam ser mais utilizados na data prevista,
bem como, desobrigará a CONTRATANTE do cumprimento do prazo de 48 horas para envio da
requisição posterior;
6.2. Repor imediatamente após comunicado da CONTRATANTE, gêneros devolvidos por falta
de qualidade cuja comunicação documental será encaminhada a CONTRATADA, considerando-se:
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impropriedade para consumo e/ou maturação excessiva acarretando pontos de deterioração, ou
ainda, por acondicionamento inadequado.
07. APRESENTAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:

A apresentação dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao seguinte parâmetro:
a)Os gêneros alimentícios deverão estar estritamente de acordo com as especificações
constantes no item 2 – Descrição do Objeto, deste Termo de Referência.
08. DOS PRAZOS:

a) Prazo de Entrega: Os gêneros alimentícios perecíveis especificados no quadro acima
terão que ser entregues de acordo com o cronograma fornecido. Já os gêneros
alimentícios não perecíveis deverão ser entregues a cada 15 (quinze) dias e de acordo
com a necessidade no almoxarifado.
a) Prazo de validade: Os produtos perecíveis deverão estar em excelente estado de
conservação, já no caso dos produtos não perecíveis, os mesmos deverão ter no
mínimo 60 dias de validade;
b) Dos Alimentos perecíveis: os alimentos perecíveis deverão ser entregues 01 (uma)
vez por semana nas escolas do Município, sendo que os alimentos que vão para as
escolas rurais serão entregues na Secretaria de Educação e a mesma fará a
distribuição.
c) Local de Entrega: O vencedor terá por obrigação entregar os produtos não
perecíveis no almoxarifado da Prefeitura municipal de Ministro Andreazza das
07:00 até as 13:00hrs, conforme a necessidade do almoxarifado Municipal e de
acordo com o cronograma que será entregue ao vencedor do certame. No caso dos
perecíveis, deverão ser entregues conforme o item b.
d) Pagamento: Para a empresa receber o pagamento, a mesma deverá apresentar Nota
Fiscal/Fatura discriminativa do produto, comprovando sua adimplência com a
Seguridade Social, FGTS, com a Fazenda Federal certidão do TST bem como a
quitação com demais impostos e taxas que por ventura incidam sobre o mesmo.
09. CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade dos produtos será realizado pela CAE – Conselho Alimentação
Escolar (Decreto nomeação em Anexo), equipe de merendeiras e/ou equipe administrativa da
escola, onde serão observadas as características organolépticas dos gêneros alimentícios e as
especificações descritas no termo de referência.
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa com a futura aquisição de gêneros alimentícios ocorrerá por conta do Orçamento
Programa 02.006.12.306.0019.2.070- Programa Alimentação Saudável - PNAE, elemento de
despesa 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – diversos e Orçamento Programa
02.006.12.306.0019.2.124- Manutenção de Contrapartida para a Merenda Escolar, elemento de
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despesa 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – diversos consignados no orçamento de 2020 desta
Secretaria Municipal de Educação.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
As dúvidas quanto à execução da aquisição poderão ser tiradas através dos telefones 069
3448 2361, no Departamento do Setor Orçamentário, no horário de 7:00 às 13:00 horas.

_________________________________
Responsável pela elaboração
Karina Santos de Carvalho
Chefe de Departamento De Ensino Infantil
Decreto Nº 4.757/PMMA/2019

Aprovo o presente Termo de Referencia, bem como estou de acordo com todas as
informações prestadas nas declarações e assinaturas acima.

__________________________________
Maria Aparecida Justino de Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 4.154/PMMA/2018

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ministro Andreazza, no uso de suas
atribuições legalmente conferidas, autoriza a abertura da licitação pertinente e respectivas despesas
em conformidade com a Lei.

____________________________________________
Wilson Laurenti
Prefeita de Ministro Andreazza

Ministro Andreazza/RO, 16 de Dezembro de 2019.
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(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
A CONTROLADORIA DE LICITAÇOES DA PREFEITURA DE MINISTRO ANDREAZZA - RO
A/C DO PREGOEIRO: ALFREDO HENRIQUE PEREIRA
Prezados Senhores,
Após criterioso exame e estudo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/CPL/2020 - em referência, seus anexos e apensos, com os
quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.
OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS-VERDURAS E LEGUMES PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC), FICANDO ADSTRITA AS LEIS QUE REGULAMENTAM A
MATÉRIA, EM VIGENCIA, EM ESPECIAL A LEI FEDERAL 10.520/2002, SUBSIDIARIAMENTE À LEI FEDERAL 8.666/1993, PELO PERÍODO DE
12 MESES.
Conforme descrições a seguir:
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ITEM
1.

ESPECIFICAÇÃO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNID.

QTD.

MARCA

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

XXX

XXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

Prazo de validade da Proposta: 365 (trezentos e sessenta e seis dias) dias (conforme disposições legais);
DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Concordamos com aqueles estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em referencia, a comparecer na data, horário e local estabelecidos pelo Município de Ministro
Andreazza- Rondônia, através da Assessoria Jurídica da Procuradoria Geral do Município, para à assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

..............................................................
NOME DA EMPRESA

..................................................................................................
ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA

Pessoas, endereço, telefax e telefone para contato
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(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO III
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (MODELO)

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/CPL/2020
A ............................................................................ apresenta, a seguir, os dados de
(Nome completo da empresa)
seu (s) representante (s) legal (is) para assinatura do eventual contrato:
NOME(S):
CARGO(S):
NACIONALIDADE(S):ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:RG:CIC:
RESIDÊNCIA (Domicílio):
Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:
RAZÃO SOCIAL:
C.G.C. NºFONE:FAX:
ENDEREÇO COMERCIAL:
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua/Av.:N.º:
Município:Estado:CEP.:
Conta Corrente:Cód. Agência:Banco:
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da
Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.
Cidade de Origem, __ de ______________ de 2019+.
.................................................................
(Assinatura do representante legal e carimbo)
Obs. 1:
Obs. 2:
Obs. 3:

Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais;
Apresentar este documento dentro do envelope da Proposta Comercial, em
papel timbrado da Empresa Licitante;
A ausência deste documento não implica em desclassificação.
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(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/CPL/2020

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CGC
nº
____________________________,
sediada
na
(endereço
completo)___________________________________, declara , sob as penas da lei, que até a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

__________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante
__________________________________________________
Número da RG do Representante Legal da Licitante

Obs. 1:
Obs. 2:

Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais;
Esta declaração terá que ser apresentada dentro
“Documentação de Habilitação”

do

envelope
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(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO V
Modelo de Declaração de cumprimento às normas relativas ao Trabalho do Menor

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/CPL/2020

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. _________________, por intermédio de seu
representante legal, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, 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.
OBSERVAÇÃO: Se a licitante possuir menores de 16 anos aprendizes deverá declarar essa
condição. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante ou que tenha o
carimbo do CNPJ.

................................................
(data)

...............................................................................
(representante legal)

Obs. 1:
Obs. 2:

Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais;
Esta declaração terá que ser apresentada dentro
“Documentação de Habilitação”

do

envelope
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: (Identificação da Licitação) ......................................................., inscrito no CNPJ nº
..................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr.(a)
...................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ............................,
DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro
conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de
desempate no certame em epígrafe
(Data) _____________________
(Representante Legal)
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NOS QUADROS
DA EMPRESA

Ref. Edital - Pregão Eletrônico nº 02/CPL/2020

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir
número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu
quadro societário/funcional servidor público da ativa de nenhuma das esferas, empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, dirigente de órgão ou entidade contratante
ou responsável pela licitação.

(inserir local e data)

(assinatura do representante legal)
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(ANEXO VIII)
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/CPL/2020
MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo número: 98/SEMEC/2019
Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/CPL/2020/SRP
Objeto: : FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTICIOS-VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC), FICANDO ADSTRITA AS LEIS QUE
REGULAMENTAM A MATÉRIA, EM VIGENCIA, EM ESPECIAL A LEI FEDERAL 10.520/2002,
SUBSIDIARIAMENTE À LEI FEDERAL 8.666/1993, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA,
Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº
63.762.074/0001-85, com sede na Av. Pau Brasil, s/nº 5577, Bairro Centro, doravante
denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr Wilson Laurenti,
brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 114098 – SSP/ES
e CPF sob nº 095.534.872-20, residente e domiciliado em Ministro Andreazza/RO, e do outro lado
a empresa ..........................., empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..................,
com sede na ......................
nº ..............., Bairro ..........................., na cidade de
..................................., tendo como representante o Sr.............................., portador da Cédula de
Identidade RG nº .................... SSP/......... e CPF sob o nº ..........................., residente e
domiciliada na cidade de ..............................., adjudicatária do Pregão Eletrônico para Registro
de Preços nº 02/2020, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo,
Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores
e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS-VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC), FICANDO ADSTRITA
AS LEIS QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA, EM VIGENCIA, EM ESPECIAL A LEI FEDERAL
10.520/2002, SUBSIDIARIAMENTE À LEI FEDERAL 8.666/1993, PELO PERÍODO DE 12
MESES.
CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços terá vigência de 12 meses a partir da data da publicação da Imprensa
Oficial do Município.
Os contratos decorrentes da ata de registro de preços terão sua vigência adstrita aos
estabelecidos nas disposições do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de acordo
com os Decretos Municipais, Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do TCE/RO, Acórdão nº
072/2011 TCE/RO, e ainda, de acordo com o Acórdão nº 12/2014 – Pleno do TCE –RO.
A(s) licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a atender todas as ordens de fornecimento
efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que ao utilização dos produtos dela decorrentes
esteja prevista para data posterior à do seu vencimento.
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Será permitido “carona”, de acordo com a legislação vigente, desde que cumpridos todos os
requisitos do Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do TCE/RO e do Acórdão nº 072/2011 TCE/RO.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA SOLICITAÇÃO
Quando necessário a Secretaria interessada emitirá nota de empenho (conforme minuta)....
Sub-cláusula Primeira Os itens deverão ser entregues num prazo máximo de --------- (-----------)
dias, após a emissão da Ordem de Fornecimento (NOTA DE EMPENHO) emitida pelo setor
responsável.
Sub-cláusula Segunda: a não entrega dos produtos, será motivo de aplicação das penalidades
previstas na Cláusula Décima, desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
Os preços registrados são os seguintes:
ITEM

Discriminação

Und

Qtde

R$ Unt

R$ Tt.

Sub-cláusula Primeira: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos
materiais e da nota fiscal devidamente certificada pelo setor competente (comissão de
recebimento do Almoxarifado Central), após análise e liberação do controle interno;
As notas fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade junto Fazenda
Federal; ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista (CNDT);
Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da
despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao
CONTRATANTE;
A Nota Fiscal deverá conter em seu corpo:
a) a descrição do objeto;
b) o número do Contrato/Nota de Empenho e número da Conta Bancária da empresa
vencedora do certame licitatório.
Sub-cláusula Segunda: a Nota/Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de
fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se
acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
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Os(as) .................................. deverão ser entregues no local indicado na ordem de
fornecimento ou equivalente, correndo por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes de
fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS
Os preços dos produtos incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciários, fretes, seguros, mão de obra.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Além daquelas determinadas no Termo de referência, Leis, Decretos, Regulamentos e demais
dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a
seguir:
b) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado ou até o limite da modalidade
licitada, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame
da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;
c) Comunicar a CONTRATANTE verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo
temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do
Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior;
d) Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da convocação formal;
e) Substituir a mercadoria, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, que
estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e com a respectiva
proposta, ou que apresentarem vício de qualidade.
f) Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e transporte do objeto
desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto neste Instrumento Convocatório;
g) Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos objetos com as devidas garantias inclusas,
não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra empresa;
h) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive
parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente contratação;
i) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na
entrega do objeto;
j) Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam favorecidas com
benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma
redução de preço;
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k) Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter as
mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a
CONTRATANTE se obrigará:
b) Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários ao fornecimento do objeto;
c) Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação, desde que obedecidas às
condições estabelecidas na Nota de Empenho;
d) Acompanhar a entrega dos objetos de acordo com a Nota de Empenho, podendo recusar
qualquer objeto da contratação de má qualidade ou que não esteja de acordo com as normas ou
descrições;
e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas no
CONTRATO.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
A contratada reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato,
no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei
Federal n° 8.666/93.
Sub-cláusula Primeira: poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente
pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à
CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e
XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação
pertinente.
Sub-cláusula Segunda: da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou
indenização de qualquer natureza.
CLÁUSULA NONA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos orçamentos previstos para
2019, conforme segue:

A despesa com a futura aquisição de gêneros alimentícios ocorrerá por conta do Orçamento
Programa 02.006.12.306.0019.2.070- Programa Alimentação Saudável - PNAE, elemento de
despesa 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – diversos e Orçamento Programa
02.006.12.306.0019.2.124- Manutenção de Contrapartida para a Merenda Escolar, elemento de
despesa 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – diversos consignados no orçamento de 2020 desta
Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
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Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 e o
Decreto Municipal nº 19.052/2009, 21.755/2010 a CONTRATADA Em caso de inexecução parcial
ou total das condições fixadas no instrumento contratual, salvo se ensejada por motivo de força
maior ou caso fortuito, a CONTRATANTE poderá, garantir a prévia defesa, aplicar à futura
CONTRATADA, as seguintes penalidades:
Sub-cláusula Primeira: Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar
com a CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos de acordo com a Lei nº 10.520/02;
Sub-cláusula Segunda: Multa de ..........% ( vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, do valor
do contrato, limitada a 10% (dez por cento), devendo essa importância ser deduzida do valor a ser
pago pela CONTRATANTE;
Sub-cláusula Terceira: Advertência;
Sub-cláusula quarta: As sanções: “advertência ou suspensão” poderão ser aplicadas juntamente
com a minuta, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Sub-cláusula quinta: As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada
da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à
Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Cacoal/RO, com renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais provenientes da presente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGÊNCIA
As regras da presente Ata reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas
posteriores alterações e Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 19.053 de 03
de Novembro de 2009 e ainda os dispositivos dos Decretos Municipais 19.052/2009, nº
19.054/2009, 21.755/2010. Justos e contratados, firmam a presente ata de registro de preços, em
02 vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos
necessários e legais.
Contratante: Município de Ministro Andreazza
Contratada:
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO Nº

XX/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MINISTRO
ANDREAZZA-RO,
e
a
Empresa.......................................................,
(PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 02/SEMEC/2019).

Aos dias ............ do mês de ........ de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE Ministro
Andreazza, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº.
63.762.074/0001-85, com sede na Av. Pau Brasil, Bairro Centro, s/nº 5577, doravante denominado
MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Wilson Laurenti, brasileiro, casado,
agente político, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 114098 SSP/ES e CPF sob nº 095.534.87220, residente e domiciliado na Av. Pau Brasil, Centro, nesta cidade de Ministro Andreazza/RO, e, de outro
lado, .................................., empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº ....................................., com
sede a Rua ..................................., nesta cidade de ..................., daqui a diante simplesmente designada
CONTRATADA, tendo como representante..................................................., portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº ........................................ e CPF sob nº ....................-..., residente e domiciliada (o) na
cidade de ...............-..., e acordam na realização do presente Contrato, cuja celebração foi autorizada às
fls........, do Processo Administrativo nº. 98/SEMEC/2020 e licitado através do Edital de Pregão Eletrônico nº
02/CPL/2020 - Ampla Participação - com direito de preferência na contratação às microempresa e empresas
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA
FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS-VERDURAS E LEGUMES PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC),
FICANDO ADSTRITA AS LEIS QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA, EM VIGENCIA, EM
ESPECIAL A LEI FEDERAL 10.520/2002, SUBSIDIARIAMENTE À LEI FEDERAL
8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL
O respaldo jurídico do presente Contrato encontra-se consubstanciado no
Processo Administrativo nº 98/SEMEC/2019, que originou o Edital de Pregão Eletrônico nº 02/CPL/2020 –
Ampla Participação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os valores deste contrato estão condicionados aos materiais adquiridos e os
valores registrados de acordo com a proposta da empresa vencedora e Ata de registro de Preços
nº...../2020/PMMA/SRP.
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Subcláusula primeira – Os preços serão considerados pelo maior desconto sobre o valor das tarifas,
expresso em algarismos, em moeda corrente nacional, os preços deverão constar com, no máximo, dois
dígitos após a vírgula, não serão aceitos com dízima periódica.
Subcláusula segunda – Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero),
inexequíveis ou excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores ao praticado pelo
mercado.
Subcláusula terceira – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis, enquanto válida a Ata de Registro de
Preços nº ....../2020/PMMA/SRP.
Subcláusula quarta - O pagamento será realizado até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento da fatura
dos produtos entregues no período, mediante apresentação de requisição, nota fiscal - devidamente
assinada e certificada pelos Secretário/Secretário Adjunto ou responsável pelo setor, (e demais documentos
exigidos no Termo de Referência) e após análise e liberação do setor de Controle Interno.
Subcláusula quinta – A Nota Fiscal apresentada com erro será devolvida à empresa contratada para
retificação e reapresentação.
Subcláusula sexta - Nos preços propostos, para restabelecer a relação que as partes pactuarem inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto desta
licitação, após adquiridos, poderá haver equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurado álea econômica extraordinária e extracontratual, devidamente apurado e autorizado pela
Contratante, o que poderá ser efetivado por intermédio de documento nos Termos do artigo 65, § 8º, da Lei n.º
8.666/93, alterada pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, limitado o novo preço, contudo, ao valor correspondente
aos preços praticados no mercado.
Subcláusula sétima - Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos,
objeto deste termo.
Subcláusula oitava - Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovar sua
adimplência com a seguridade social (CND), com o FGTS (CRF) e CNDT;

Subcláusula nona - A Administração deste Município só autorizará a realização dos pagamentos, se houver
por parte do setor requisitante, a necessária Certificação da entrega dos produtos pela empresa vencedora.
CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA
As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta da
orçamentária das secretarias beneficiadas pelo Sistema de Registro de Preços.

programação

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E FORMA DE FORNECIMENTO
O contrato terá validade pelo mesmo período da Ata de Registro de Preços
nº..../2020/PMMA/SRP, qual seja, 12 (doze meses), condicionando assim a prorrogação do contrato à
prorrogação da mesma ata.
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Subcláusula Primeira – Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades das
secretarias beneficiadas pelo Sistema de Registro de Preços.
Subcláusula Segunda – Será aceito “carona” de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DA CAUÇÃO E DEMAIS GARANTIAS
A Contratada recolherá aos cofres do Município, no ato da
assinatura deste Termo, a caução correspondente a 1% (um por cento), do valor global do
Contrato, importância esta a ser devolvida à Contratada somente após o cumprimento
integral das obrigações assumidas, a qual poderá ser efetuada através de moeda corrente
do país, carta de fiança bancária, seguro-garantia ou garantia fidejussória.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
Cabe ao Município, a seu critério e através de um funcionário
designado pelo Chefe do Executivo Municipal, exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalização de todas as fases de execução do objeto deste termo e do comportamento do
pessoal da Contratada, sem prejuízo da obrigação deste de fiscalizar seus empregados,
prepostos ou subordinados.
Subcláusula primeira - A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Município.
Subcláusula segunda - A existência e a atuação da fiscalização do Município em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que se concerne ao fornecimento do objeto
ora contratado, e às suas consequências e implicações próximas ou remotas.
Subcláusula terceira - O Município de Ministro Andreazza reserva-se no direito de rejeitar por conta do
licitante o produto que estiver em desacordo com as exigências deste Contrato e demais normas
pertinentes.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Subcláusula primeira - De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega
do objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,33% (trinta e
três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
Subcláusula segunda - A multa prevista na subcláusula anterior será descontada dos créditos que a
contratada possuir com o Município de Ministro Andreazza, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas.
Subcláusula terceira – Caso o licitante não substitua os produtos com eventuais irregularidades, serão
aplicadas as penalidades da subcláusula primeira, sem prejuízo da aplicação daquelas contidas na
subcláusula quarta.
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Subcláusula quarta - Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Estado e
ou da União, as seguintes penalidades:
a) advertência por escrito;
b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10 % (dez por cento) sobre a
parcela inadimplida do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Ministro Andreazza, por prazo de até 5 (cinco) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem
justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a
penalidade de 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.
Subcláusula quinta – Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a
contratada possuir com este Regional e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será
encaminhado para inscrição em Divida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de
Ministro andreazza/RO.
Subcláusula sexta – Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho,
o valor da multa não recolhido será encaminhado para inscrição de Dívida Ativa e posterior execução pela
Procuradoria Geral do Município de Ministro Andreazza/RO.
Subcláusula sétima – Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminha-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
Subcláusula oitava - Havendo divergência de qualquer percentual de multa prevista neste Contrato e no
Edital de Pregão Eletrônico nº 01/cpl/2019, prevalecerá o último percentual mencionado.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de
acordo com o previsto no inciso I, do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
Subcláusula primeira - O inadimplemento, por parte da Contratada, de quaisquer das cláusulas e
disposições deste Termo, implicará na sua rescisão ou na sustação do pagamento, independente de
qualquer procedimento judicial, sujeitando-se, ainda, a Contratada as penalidades convencionadas ou
previstas em lei.
Subcláusula segunda - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar tal
decisão a CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.
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Subcláusula terceira - Na ocorrência da rescisão prevista no “caput” desta cláusula, nenhum ônus recairá
sobre a CONTRATANTE, em virtude desta decisão, salvo os pagamentos dos produtos entregues e
devidamente comprovados.
Subcláusula quarta - Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
prevista nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Subcláusula primeira - Uma vez notificada de que este Município efetivará a aquisição, a contratada deverá
comparecer em até 5 (cinco) dias seguintes à notificação, para retirar a nota de empenho, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital. Recebida a Nota de Empenho,
a empresa vencedora do certame obriga-se a:
a)
Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos que se fizerem necessários,
decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratual atualizado ou até o limite da modalidade licitada, de acordo com o art.
65, da Lei Federal n°. 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame da Procuradoria Geral do Município;
b)
Comunicar a contratante verbalmente no prazo de doze horas e, por escrito, no prazo de
quarenta e oito horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do instrumento contratual, total ou
parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior;
c)
Retirar o instrumento contratual no prazo de até cinco dias úteis, contados do recebimento da
convocação formal;
d)
Substituir o objeto, no prazo de até cinco dias úteis, após notificação formal, que estiverem em
desacordo com as especificações deste contrato e seus anexos, e com a respectiva proposta ou que
apresentam vício de qualidade;
e)
Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio do objeto desta contratação, desde
a fábrica até o local de entrega previsto no instrumento convocatório;
f)
Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto deste termo com as devidas
garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos itens da contratação a outra empresa;
g)
Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive
parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou viciam ou vierem a incidir a presente contratação;
h)
Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na
entrega do objeto deste termo;
i)
Caso, a qualquer tempo a Contratante ou a contratada, sejam favorecidas com benefícios
fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma redução de preço;
j)
Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter as
mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.
Subcláusula segunda – Caso o licitante vencedor, regularmente notificado nos termos da subcláusula
primeira, não comparecer para retirar a nota de empenho, a Administração poderá convocar o licitante
classificado em segundo lugar para se quiser, fornecer os produtos pelo preço por ele cotado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Uma vez firmada a contratação, este Município se obriga a:

a)
Convocar o licitante vencedor, em conformidade com o art. 64 da Lei N.º 8.666/93, para retirar
a Nota de Empenho;
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b)
Fornecer à CONTRATADA, bem como aos empregados responsáveis pela entrega dos produtos,
todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado relativamente ao objeto deste Edital;
c)
Acompanhar a entrega dos materiais de acordo com a Nota de Empenho, podendo recusar
qualquer que esteja em má qualidade ou que não esteja de acordo com as normas ou descrições;
d)

Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Contrato;

e)
Notificar por escrito, à empresa a ser contratada, toda e qualquer irregularidade constatada no
recebimento do objeto desta licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Fica este Contrato vinculado ao Edital de Pregão Eletrônico nº 02/CPL/2020, a
proposta de preços, bem como, a Ata de Registro de Preços nº ..../2020, constantes no Processo
Administrativo nº 98/SEMEC/2020, bem como as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 alterada pelas Leis
n.º 8.883/94 e 9.648/98 e Lei nº 10.520/2002, cujas disposições integram este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ADITAMENTO
O presente Contrato poderá ser aditado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS
Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste Contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, o Município
providenciará a publicação, em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
O foro do presente Termo será o da Comarca de Cacoal (RO), excluído qualquer
outro. E por estarem de acordo é registrado o Extrato do presente Contrato às fl. ... do livro 001 - Vol. II, da
Procuradoria Geral do Município desta Prefeitura, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes CONTRATANTES e por duas testemunhas que a tudo assistiram, sendo extraídas as cópias
que se fizerem necessárias.
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Ministro Andreazza (RO), em .. de .... de 2020.

PELO MUNICÍPIO

PELA CONTRATADA

Wilson Laurenti
PREFEITO MUNICIPAL

...............................................
(CONTRATADA)

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
VISTO
................................
ADVOGADO DO MUNICÍPIO
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ANEXO X

Planilha dos lote a ser licitado

Lote 01
Valor estimado R$100.621,40 (cem mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta
centavos).
Item

Descrição

Unidade

Quantidade

1

Abobrinha verde in natura de aparência fresca, casca lisa
e firme. Isento de broto, enfrmidades, lesões de origem
fisíca/ mecânica/ biológica, substância terrosa, sujidade
ou corpo estranho aderidos à superfície, insetos,
parasitas e larvas

KG

2

Açafrão em pó, embalagem fechada, indicando prazo
validade de 1° qualidade, pacote 20g.
Alface selecionada 1° qualidade. Isento de lesões de
origem física/ mecânica/ biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpo estranho aderido à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitos e larvas.
Embalagem 800g.
Alho Nacional Branco. Os dentes devem estar firme,
bem definidos, sem manchas.Isento de broto,
enfrmidades, lesões de origem fisíca/ mecânica/
biológica, substância terrosa, sujidade ou corpo estranho
aderidos à superfície, insetos, parasitas e larvas

456

Preço
Unit.
3,73

Preço
Total
1.700,88

UN

32

2,51

80,32

MAÇO

3000

5,00

15.000,00

KG

360

22,14

7.970,40

Batata inglesa in natura de aparência fresca, casca lisa e
firme. Isento de broto, enfermidades, lesões de origem
física/ mecânica/ biológica, substância terrosa, sujidade
ou corpo estranho aderido à superfície, insetos, parasitas
e larvas.
Batata Doce in natura de aparência fresca, casca lisa e
firme. Isento de broto, enfermidades, lesões de origem
física/ mecânica/ biológica, substância terrosa, sujidade
ou corpo estranho aderido à superfície, insetos, parasitas
e larvas.
Beterraba in natura de aparência fresca, casca lisa e
firme. Isento de broto, enfrmidades, lesões de origem
fisíca/ mecânica/ biológica, substância terrosa, sujidade
ou corpo estranho aderidos à superfície, insetos,
parasitas e larvas

KG

3000

3,69

11.070,00

KG

200

3,91

782,00

KG

700

3,78

2.646,00

8

Brocolis in natura, tamanho medio, firme e fresca.
Isento enfrmidades, lesões de origem fisíca/ mecânica/
biológica, substância terrosa, sujidade ou corpo estranho
aderidos à superfície, insetos, parasitas e larvas

KG

60

15,50

930,00

9

Cenoura in natura, cor laranja vivo. De aparência fresca,
firme e lisa, sem rugas. Isento de broto, enfrmidades,
lesões de origem fisíca/ mecânica/ biológica, substância
terrosa, sujidade ou corpo estranho aderidos à superfície,
insetos, parasitas e larvas

KG

1200

3,81

4.572,00

10

Couve-flor in natura - de 1ª qualidade, cabeça media,

KG

60

14,63

877,80

3

4

5

6

7

Marca
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não apresentar manchas pretas e imperfeições.
Substância terrosa, sujidade ou corpo estranho aderido à
superfície, insetos, parasitas e larvas.
Chuchu in natura, pouca rugosidade, tamanho medio e
fresca e firme. Isento de broto, enfrmidades, lesões de
origem fisíca/ mecânica/ biológica, substância terrosa,
sujidade ou corpo estranho aderidos à superfície,
insetos, parasitas e larvas

KG

200

3,99

798,00

12

Cebola branca, fresca, com extremidades firme, cor
brilhante e haste bem seca. Isento de broto, enfrmidades,
lesões de origem fisíca/mecânica/ biológica, substância
terrosa, sujidade ou corpo estranho aderidos à superfície,
insetos, parasitas e larva

KG

1200

4,65

5.580,00

13

Coloral - Colorífico em pó fino homogêneo. Cor:
vermelho intenso, embalagem plástica com 500g. Com
cheiro e sabor próprio para consumo humano, com
prazo de validade.
Extrato de tomate - sache 340g, com identificação do
produto, marca do fabricante prazo de validade e peso
liquido, deverá ter no órgão competente.

UN

150

6,51

976,50

UN

1000

2,08

2.080,00

Farinha de mandioca, seca, fina, do tipo 1 de boa
qualidade - pacote de 1 kg
Farinha de trigo com fermento - especial obtida do trigo
moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de
sujidade, parasitos e larvas, livre de fermentação, mofo e
materiais terrosos. Acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico - produto deve atender a resolução
n 344 - 13/02/2002 (FORTIFICAÇÃO DE FARINHAS
COM FERRO E ACIDO FÓLICO) Pacote 1 kg
Feijao tipo carioca, safra nova, de aspecto brilhoso e
liso, 1° qualidade. Isento de material terroso, sujidades,
pedras, fungos ou parasitas e mistura de outras
variedades e espécies, embalagem contendo - pacote
1kg

KG

700

4,96

3.472,00

KG

700

5,01

3.507,00

KG

2000

6,26

12.520,00

18

Inhame, tamanho e coloração uniformes, firme
compacto, isento de enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos/
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de
colheita recente.

KG

200

5,68

1.136,00

19

Maçã nacional in natura, sem apresentar avarias de
casca. Fresca com grau de maturação adequada para
consumo. Isento de lesões de origem física/ mecânica/
biológica, material terroso, sujidades ou corpo estranho
aderido à superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitos e larvas.
"Mandioca in natura, tipo branca ou amarela, fresca e
com casca inteira, não fibrosa, isenta de umidade,
raízes medianas, firme e compacta, sabor e cor
próprios da espécie, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, de colheita recente"

UN

400

6,13

2.452,00

KG

2000

2,83

5.660,00

14

15
16

17

20
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Melão - amarelo, a casca deve ser firme de cor vibrante,
doce, suculento, de 1ªqualidade. Isento de lesões de
origem física/ mecânica/ biológica, material terroso,
sujidades ou corpo estranho aderido à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitos e larvas. Isento
de lesões de origem física/ mecânica/ biológica, material
terroso, sujidades ou corpo estranho aderido à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitos e
larvas.

KG

150

5,68

852,00

22

Milho verde em conserva. Apresentação, aspecto, cheiro
e cor peculiar. Isento ranço, lata amassada ou estufada.
Lata 200g
Pimentão verde, vegetal in natura, Aplicação: alimentar.
Apresentação: limpo firme, com pedúnculo, com pele
lisa e brilhante, sem manchas, sem podridão, sem áreas
murchas ou queimadas. Cor: verde intenso e uniforme
tamanho médio. Isento de lesões de origem física/
mecânica/ biológica, material terroso, sujidades ou
corpo estranho aderido à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitos e larvas.
Repolho verde, in natura extra, fresco, firme, odor
caracteristico. Isento de lesões de origem fisica,
mecânica/biológica, materia terrosa, sujidades ou corpo
estranho aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitos e larvas

UN

1000

3,05

3.050,00

KG

50

7,25

362,50

KG

1500

3,66

5.490,00

Tomate, in natura, fresco, firme, odor característico.
Isento de lesões de origem física/ mecânica/ biológica,
sujidades ou corpo estranho aderido à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitos e larvas.

KG

1400

5,04

7.056,00

23

24

25

Lote 02
Valor estimado R$ 173.237,65 (cento e setenta e três mil duzentos e trinta e sete reais e
sessenta e cinco centavos).

Item

Descrição

Unidade

Quantidade

1

Açúcar cristal branco de 1° qualidade - pacote 2kg.
Obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor,
cheiros próprios de sabor doce. Sem fermentação, isento
de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais. Acondicionado em embalagem
plástica atóxica transparente.
Achocolatado em po instantaneo, a base de cacau em po,
acucar, lecitinea de soja e aromatizante e
vitaminas/minerais - embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante e
validade, pacote de 1 kg

UN

Amendoim cru, com casca. Isento de mofo, insetos,
parasitas e larvas - embalagem 500g

2

3

Marca

1500

Preço
Unit.
5,23

Preço
Total
7.845,00

KG

600

9,83

5.898,00

UN

60

9,75

585,00

________________________________________________________________________________
Alfredo Henrique Pereira – Pregoeiro oficial Telefome (69) 3448-2361 email cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

Departamento de Licitação
Av. Pau Brasil, nº 5577 – Centro – Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 - webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

4

Arroz branco, longo, agulhinha tipo 1. Isento mofo,
insetos, parasitas e larvas. Embalagem: deve estar
intacta, acondicionada em pacotes transparente, atóxico.
- pacote 5kg
Broinhas de leite - Zero lactose, pacote 400g Descrição: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA
COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÁGUA,
AMIDO DE MILHO, GORDURA LÍQUIDA,
ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA,
FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE
SÓDIO, PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO E
BICARBONATO DE AMÔNIO), AÇÚCAR
INVERTIDO, SAL, METABISSULFITO DE SÓDIO,
PROTEINASE, AROMA ARTIFICIAL DE
BAUNILHA, AROMA ARTIFICIAL DE LEITE. SEM
COLESTEROL, SEM LACTOSE. ISENTO DE
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. CONTÉM
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. PODE
CONTER DERIVADOS DE CEVADA, AVEIA, SOJA
E CENTEIO.
Café, torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos
e isentos de impurezas, acondicionado em pacote
aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem contendo dados
de identificação e procedência, lote, data de fabricação e
validade, peso líquido, selo de pureza ABIC.
Embalagem 500g
Canjiquinha amarela/fina. Isento mofo, insetos, parasitas
e larvas. Embalagem deve estar intacta - embalagem de
500g
Chá mate natural, a granel tostado – rende 15 litros embalagem 250g. Ingredientes: Folhas de talos de ervamate tostada. Não contem Glúten.
Biscoito cracker integral - embalagem 400g
Descrição: Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e
Ácido Fólico, Gordura Vegetal (Soja, Palma), Farelo de
Trigo, Extrato de malte, Açúcar Invertido, Sal, Amido,
Fermento Biológico, Fermento Químico Bicarbonato de
Sódio (INS 500ii), Acidulante Ácido Láctico (INS 270),
Melhoradores de Farinha Xilanase e Protease (INS 1101
i) - CONTÉM GLÚTEN.

UN

2500

15,17

37.925,00

UN

400

5,08

2.032,00

UN

140

9,66

1.352,40

UN

3000

1,78

5.340,00

UN

40

8,99

359,60

UN

20

5,36

107,20

10

Biscoito cream cracker manteiga - embalagem 400g
Descrição: Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e
Ácido Fólico, Gordura Vegetal (Soja, Palma), Açúcar
Invertido, Amido, Extrato de malte, Sal, Fermento
Biológico, Fermento Químico Bicarbonato de Sódio
(INS 500ii), Aromatizante, Acidulante Ácido Láctico
(INS 270), Melhoradores de Farinha Metabissulfito de
Sódio (INS 223), Xilanas e Protease (INS 1101
i).CONTÉM GLÚTEN.

UN

1800

5,11

9.198,00

11

Biscoito maisena zero lactose e sem proteína leite.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar,
sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos
(bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) e

UN

2000

4,99

9.980,00

5

6

7

8

9
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13

14
15

16
17

18
19

20

fermento biológico. embalagem 400g
Biscoito de água e sal, zero lactose e sem proteína do
leite. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido,
açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos (bicarbonato de sódio e bicarbonato de
amônio) e fermento biológico. embalagem 400g
Biscoito coco zero lactose e sem proteína leite.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar,
sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos
(bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) e
fermento biológico. embalagem 400g
Fermento biológico seco instantâneo, para fermentação
de pães e massas embalagem - 10g
Fermento em pó químico para bolo - lata de 100g
Descrição: Amido de milho (Streptomyces
viridochromogenes e/ou Bacillus thuringiensis e/ou
Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea mays),
bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico e carbonato
de cálcio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

UN

600

4,99

2.994,00

UN

500

4,99

2.495,00

UN

50

1,75

87,50

UN

150

3,74

561,00

Fuba de milho fino. Isenta de sujidade, parasitos e
larvas, mofo e materais terrosos - pacote 01 kg
Margarina vegetal com sal. Óleos vegetais líquidos e
interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó
desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500
U.I/ 100g), estabilizantes: mono e diglicerídeos, lecitina
de soja e ésteres de poliglicerol, conservadores: sorbato
de potássio e/ou benzoato de sódio, aroma idêntico ao
natural de manteiga, acidulante ácido lático,
antioxidantes: EDTA- cálcico dissódico, BHT e ácido
cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma ou
idêntico ao natural beta-caroteno.
Informação Nutricional
Porção de 10g
ITEMQUANTIDADE POR PORÇÃOVALORES
DIÁRIOS
Valor Energético59 Kcal3
Fibra alimentar0g0
Carboidratos0g0
Gorduras saturadas2,3g10
Colesterol0mg**
Sódio98mg4
Proteínas0g0
Gorduras Trans0g**
Vitamina A45mcg8
Gorduras totais6,5g12

KG

1500

2,65

3.975,00

UN

700

7,09

4.963,00

Milho branco para canjica. Isenta de sujidade, parasitos
e larvas, mofo e materiais terrosos - embalagem 500g.
Milho para pipoca Premium. Isenta de sujidade,
parasitos e larvas, mofo e materiais terrosos embalagem
500g.
Cereal infantil tradicional de arroz e aveia, contém
NutriPROTECT+, uma combinação exclusiva de
probiótico Bifidus BL®*e nutrientes essenciais como

UN

300

2,91

873,00

UN

100

2,18

218,00

UN

200

12,50

2.500,00
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22
23

24

25

26
27

28
29
30
31

Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor
absorção. Ingredientes: farinha de arroz, açúcar, farinha
de aveia, extrato de malte, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato de zinco,
fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C, niacina,
vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1,
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D), probiótico e
aromatizante vanilina. É específico para complementar a
alimentação de lactentes a partir do 6º mês CONTÉM
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE
AVEIA E CEVADA. PODE CONTER LEITE, TRIGO,
SOJA E CENTEIO. Embalagem sache 400g.
Óleo de girassol - embalagem peti – 900ml
Óleo de soja - embalagem peti - 900ml
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.
Polvilho doce. Produto livre de material terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Pacote
atóxico, resistente, contendo peso de 500 g
Polvilho Azedo. Produto livre de material terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Pacote
atóxico, resistente, contendo peso de 500 g
Sal refinado iodado. Isento mofo e umidade - pacote 1
kg
Vinagre de álcool (branco), embalagem 750ml, com
identificação do produto, marca do fabricante
prazo de validade e peso liquido, deverá ter no órgão
competente.
Vinagre de álcool (branco), embalagem 750ml, com
identificação do produto, marca do fabricante
prazo de validade e peso liquido, deverá ter no órgão
competente.
Vinagre de álcool (branco), embalagem 750ml, com
identificação do produto, marca do fabricante
prazo de validade e peso liquido, deverá ter no órgão
competente.
Vinagre de álcool (branco), embalagem 750ml, com
identificação do produto, marca do fabricante
prazo de validade e peso liquido, deverá ter no órgão
competente.
Vinagre de álcool (branco), embalagem 750ml, com
identificação do produto, marca do fabricante
prazo de validade e peso liquido, deverá ter no órgão
competente.
Leite de soja, sabor original, sem sabor, liquido,
embalagem tetra park - 1 L
Leite longa vida integral, UHT, caixa 1L
Leite semi desnatado, zero lactose - embalagem UHT de
1L
Macarrão argolinha pequena sem ovos. Isenta de
parasitos e larvas, mofo e materiais terrosos- pacote
500g

LT
LT
KG

10
2800
700

9,88
4,88
13,00

98,80
13.664,00
9.100,00

UN

30

4,45

133,50

UN

30

5,45

163,50

KG

600

1,78

1.068,00

LT

90

2,98

268,20

LT

300

9,33

2.799,00

LT
LT

10000
1000

3,96
5,13

39.600,00
5.130,00

UN

500

3,21

1.605,00
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32

33
34

35

Macarrão de arroz parafuso, sem glúten. Isenta de
parasitos e larvas, mofo e materiais terrosos - pacote
500g. Ingredientes: Farinha de arroz, corantes naturais
cúrcuma, urucum e emulsificante E471.
Adoçante liquido a base de esteviosideo frasco 200 ml
Amido de milho caixa 1 kg po fino branco, inodoro e
insipido, não apresentando impurezas visíveis ou
sujidades, embalagens bem fechadas, protegida de
unidade, com rotulo de procedência e prazo de validade.
Arroz integral, longo, agulhinha tipo 1, isento mofo,
insetos, parasistas e larvas, embalagem, deve esta
intacta, acondicionada em pacotes transparente atóxico –
pacote 1 kg.

UN

20

5,31

106,20

FR
UN

05
10

6,93
3,98

34,65
39,80

KG

10

3,98

39,80

Lote 03
Valor estimado R$ 168.587,00 (cento e sessenta e oito mil quientos e oitenta e sete
reais).
Item

Descrição

Unidade

Quantidade

1

Peito de frango c osso congelado sem tempero. Cor e
aspecto característico. Com dados e identificação do
produto, marca do fabricante com data fabricação/
vencimento - kg
Salsicha frango tipo hot dog, resfriada, em saco plástico
à vácuo. Com dados e identificação do produto, marca
do fabricante com data fabricação/ vencimento - kg
Moela de galinha, sem revestimento interno e sem
resíduos, limpo e congelado, aspecto e cor própria de
primeira qualidade, não amolecida, procedência de
inspeção sanitária. Embalagem a vácuo, Embalagem
sacos plástico de 1 kg
Coxa da asa de frango, com osso, sem tempero,
congelada, aspecto e cor própria de primeira qualidade,
não amolecida, procedência de inspeção sanitária.
Embalagem a vácuo, pacote 1 kg.
Carne bovina moída 2ª, resfriada (patinho) com cor
característico no máximo 5% de gordura e/ou sebo.
Embalagem de no máximo 2 kg, saco plástico
transparente, contendo identificação e peso do produto.
Carne bovina cubo 2ª, resfriada (patinho) com cor
característica no máximo 5% de gordura e/ou sebo.
Embalagem de no máximo 2 kg, saco plástico
transparente, contendo identificação e peso do produto.
Linguiça de frango, tipo pura, aspecto e cor própria de
primeira qualidade, não amolecida, congelada,
procedência de inspeção sanitária. Embalagem a vácuo,
pacote 1 kg.

KG

2

3

4

5

6

7

Marca

2600

Preço
Unit.
10,96

Preço
Total
28.496,00

KG

300

8,61

2.583,00

KG

600

11,73

7.038,00

KG

1000

11,01

11.010,00

KG

3000

17,96

53.880,00

KG

2000

17,63

35.260,00

KG

2000

15,16

30.320,00
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ANEXO XI
Listra dos alimentos que deveram der amostra.

Itens

01

02

03
04

05

06

07

08

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ALIMENTARES

Açúcar cristal branco de 1° qualidade - pacote 2kg.
Obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor,
cheiros próprios de sabor doce. Sem fermentação, isento
de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais. Acondicionado em embalagem
plástica atóxica transparente.
Achocolatado em pó instantâneo, a base de cacau em pó,
açúcar,
lecitina
de
soja
e
aromatizante
e
vitaminas/minerais embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante e validade,
pacote de 1 kg
Adoçante liquido a base de esteviosídeo frasco 200 ml
Arroz branco, longo, agulhinha tipo 1. Isento mofo,
insetos, parasitas e larvas. Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em pacotes transparente, atóxico. - pacote
5kg
Arroz integral, longo, agulhinha tipo 1. Isento mofo,
insetos, parasitas e larvas. Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em pacotes transparente, atóxico. - pacote
1kg
Biscoito cracker integral – embalagem 400g
Descrição: Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e Ácido
Fólico, Gordura Vegetal (Soja, Palma), Farelo de Trigo,
Extrato de malte, Açúcar Invertido, Sal, Amido, Fermento
Biológico, Fermento Químico Bicarbonato de Sódio (INS
500ii), Acidulante Ácido Láctico (INS 270), Melhoradores
de Farinha Xilanase e Protease (INS 1101 i) - CONTÉM
GLÚTEN.
Biscoito cream cracker manteiga – embalagem 400g
Descrição: Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e Ácido
Fólico, Gordura Vegetal (Soja, Palma), Açúcar Invertido,
Amido, Extrato de malte, Sal, Fermento Biológico,
Fermento Químico Bicarbonato de Sódio (INS 500ii),
Aromatizante, Acidulante Ácido Láctico (INS 270),
Melhoradores de Farinha Metabissulfito de Sódio (INS
223), Xilanas e Protease (INS 1101 i). CONTÉM
GLÚTEN.
Biscoito maisena zero lactose e sem proteína leite.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal,

MEDIDA

Unidade

QUANT.

1500

Kg

600

Frasco

5

Unidade

Kg

2500

10

Unidade
20

Unidade
1800

Unidade
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09

10

11

12

13
14

15

16

09estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos
(bi10carbonato de sódio e bicarbonato de amônio) e
ferme11nto biológico. Pacote 400g
Biscoito coco zero lactose e sem proteína leite.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos
(bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) e fermento
biológico. Pacote 400g
Biscoito de água e sal, zero lactose e sem proteína do
leite. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar,
sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos
(bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) e fermento
biológico. Pacote 400g
Broinhas de leite – Zero lactose, pacote 400g Descrição: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÁGUA, AMIDO
DE MILHO, GORDURA LÍQUIDA, ESTABILIZANTE
LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS
(BICARBONATO DE SÓDIO, PIROFOSFATO ÁCIDO
DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO),
AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, METABISSULFITO DE
SÓDIO, PROTEINASE, AROMA ARTIFICIAL DE
BAUNILHA, AROMA ARTIFICIAL DE LEITE. SEM
COLESTEROL, SEM LACTOSE. ISENTO DE
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. CONTÉM
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. PODE
CONTER DERIVADOS DE CEVADA, AVEIA, SOJA E
CENTEIO.
Café, torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e
isentos de impurezas, acondicionado em pacote
aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem contendo dados de
identificação e procedência, lote, data de fabricação e
validade, peso líquido, selo de pureza ABIC. Embalagem
500g
Canjiquinha amarela/fina. Isento mofo, insetos, parasitas
e larvas. Embalagem deve estar intacta - pacote de 500g
Chá mate natural, a granel tostado – rende 15 litros caixa 250g. Ingredientes: Folhas de talos de erva-mate
tostada. Não contem Glúten.
Coloral - Colorífico em pó fino homogêneo. Cor:
vermelho intenso, embalagem plástica com 500g. Com
cheiro e sabor próprio para consumo humano, com prazo
de validade.
Farinha de mandioca, seca, fina, do tipo 1 de boa
qualidade - pacote de 1 kg

2000

Unidade

Unidade

500

600

Unidade
400

Unidade
140

Unidade

3000

Unidade 40

Unidade

Kg

150

700
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17

18

19

20

21
22
23
24
25

Farinha de trigo com fermento - especial obtida do trigo
moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de
sujidade, parasitos e larvas, livre de fermentação, mofo e
materiais terrosos. Acondicionado em saco plástico Kg
transparente, atóxico - produto deve atender a resolução n
344 - 13/02/2002 (FORTIFICAÇÃO DE FARINHAS
COM FERRO E ACIDO FÓLICO) Pacote 1 kg
Feijão tipo carioca, safra nova, de aspecto brilhoso e liso,
1° qualidade. Isento de material terroso, sujidades, pedras,
Kg
fungos ou parasitas e mistura de outras variedades e
espécies, embalagem contendo - pacote 1kg

700

2000

Fermento biológico seco instantâneo, para fermentação de
Unidade 50
pães e massas embalagem - 10g
Fermento em pó químico para bolo - lata de 100g
Descrição:
Amido
de
milho
(Streptomyces
viridochromogenes e/ou Bacillus thuringiensis e/ou
Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea mays), bicarbonato
de sódio, fosfato monocálcico e carbonato de cálcio. NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
Fubá de milho fino. Isenta de sujidade, parasitos e larvas,
mofo e materiais terrosos - pacote 01 kg
Leite de soja, sabor original, sem sabor, liquido,
embalagem Tetra Park - 1 L
Leite longa vida integral, UHT, caixa 1L
Leite semi desnatado, zero lactose - embalagem UHT de
1L
Macarrão argolinha pequena sem ovos. Isenta de
parasitos e larvas, mofo e materiais terrosos- pacote 500g

Unidade

Kg
Litro
Litro
Litro
Unidade

150

1500
300
10.000
1000

500

26

Macarrão de arroz parafuso, sem glúten. Isenta de parasitos e
larvas, mofo e materiais terrosos - pacote 500g. Ingredientes:
Unidade
Farinha de arroz, corantes naturais cúrcuma, urucum e
emulsificante E471.

27

Margarina vegetal sem sal, 1º linha cremosa. O produto
deve apresentar selo sif e suas condições deverão estar de
acordo com a net 02 E 50 (DECRETO N. º12.486 DE
20/10/78 E RDC ANVISA N. º270 DE 22/09/2005); O
produto deverá apresentar sob forma de emulsão plástica e
fluida. Com dados e identificação do produto, marca do
fabricante, data e validade, pote de 500g.
Unidade
Descrição: Óleos vegetais líquidos e interesterificados,
700
água, sal, leite desnatado reconstituído, vitamina A (1.500
U.I./ 100g), estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos, lecitina de soja e ésteres de poliglicerol de ácidos
graxos, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido
lático, aromatizantes, antioxidantes: EDTA cálcio
dissódico, BHT e ácido cítrico e corante natural de urucum

20
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e cúrcuma. Não contém glúten. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA E LEITE.
Sendo, 1 colher sopa (10g) contem:
Gorduras totais
7,0g
Gorduras saturadas
2,0g
Gorduras trans.
Não contém
Fibra alimentar
0g
Sódio
55mg
Vitamina A
45 mcg
28

Milho branco para canjica. Isenta de sujidade, parasitos
300
Unidade
e larvas, mofo e materiais terrosos - pacote 500g.

29

Milho para pipoca Premium. Isenta de sujidade,
100
Unidade
parasitos e larvas, mofo e materiais terrosos pacote 500g.

30

Cereal infantil tradicional de arroz e aveia, contém
NutriPROTECT+, uma combinação exclusiva de probiótico
Bifidus BL®*e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A,
Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Ingredientes: farinha
de arroz, açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato
de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C, niacina,
vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, Unidade
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D), probiótico e
aromatizante vanilina. É específico para complementar a
alimentação de lactentes a partir do 6º mês. CONTÉM
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA E
CEVADA. PODE CONTER LEITE, TRIGO, SOJA E CENTEIO.
Embalagem sache 600g.

31

Óleo de girassol - embalagem peti – 900ml

Litro

32

Óleo de soja - embalagem peti - 900ml

Litro

200

10
2800
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33

Polvilho doce. Produto livre de material terrosa, parasitos,
30
larvas e detritos animais e vegetais. Pacote atóxico, Unidade
resistente, contendo peso de 500 g

34

Polvilho Azedo. Produto livre de material terrosa,
30
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Pacote Unidade
atóxico, resistente, contendo peso de 500 g

35

Sal refinado iodado. Isento mofo e umidade - pacote 1 kg

36

Vinagre de álcool (branco), embalagem 750ml, com
identificação do produto, marca do fabricante
Litro
prazo de validade e peso liquido, deverá ter no órgão
competente.

Kg

600

90
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