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Pregão Eletrônico SRP nº 02/CPL/2021
Processo Administrativo nº 05/SEMEC/2021
Secretaria Municipal de Educação
TIPO: MENOR PREÇO
INFORMAÇÕES PRELIMINARES:
Data de Abertura: 16/03/2021
Hora: 09h00 (Brasília-DF)
Local: No endereço eletrônico www.licitanet.com.br
Valor Estimado: R$ 982.274,06 (Novecentos oitenta e dois mil duzentos setenta e quatro
reais e seis centavos ).
A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, através de seu Pregoeiro,
designado pela Decreto nº 5.219/PMMA/2021, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, na
modalidade de Pregão, na forma Eletrônica sob o n° 002/CPL/2021, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a
seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e
seus anexos. realizado por meio da internet, no site: www.licitanet.com.br.
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.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS
*
Endereço:Avenida Pau Brasil, nº5777, Centro – Ministro Andreazza - RO
*
Pregoeiro: Cleder Camargo
*
E-mail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
*
Fone/Fax: 69 3448-2361
Todas as informações oficiais pertinentes a presente licitação poderão ser acessadas
gratuitamente nos sites: www.ministroandreazza.ro.gov.br > Portal de Transparência >
Licitações,https://transparencia.ministroandreazza.ro.gov.br/portaltransparencia/licitaco
es) e www.licitanet.com.br, bem como no Mural da Prefeitura de Ministro Andreazza,
jornal de Circulação Diária Regional "A Gazeta de Rondônia", Associação
Rondoniense dos Municípios/AROM (www.diariomunicipal.com.br/arom)", Diário Oficial
do Estado - D.O.E e Diário Oficial da União D.O.U.
1.CONDIÇÕES PRELIMINARES
1.1O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas
fases.
1.2Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas
no LICITANET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as
constantes do Edital.
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1.3Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ministro
Andreazza Rondônia, com certificação digital.
1.4Todos os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário
oficial de Brasília – DF, salvo quando explicitamente descrito em contrário.
2.DISPOSIÇÕES LEGAIS
2.1O certame será regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002, com aplicação
subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações resultantes da
Lei Federal nº. 8.883/94 e da Lei Federal nº. 9.648/98, Decreto Federal 10.024/2019,
DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, Decretos Municipais nº
4.865/PMMA/2020, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 com
suas alterações, CF/1988, bem como a LC nº 123/2006 e sua alteração através da LC
nº 147/2014 e 155/2017, Código de Defesa do Consumidor e demais normas legais
cabíveis. Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
2.2A digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento das
propostas de preços poderá ser feito das 09h00min do dia 03/003/2021 até às
08h30min do dia 16/03/2021. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do
dia
16/03/2021,
HORÁRIOS
DE
BRASÍLIA-DF,
no
portal eletrônico
www.licitanet.com.br.;
3.DO OBJETO
3.1O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS DE GENEROS
ALIMENTICIOS, (Sistema de Registro de Preços - SRP), pelo período de 12 (doze)
meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC
e demais Secretarias Municipais participantes (SEMSAU, SEMAS, SEMAP) em
Ministro Andreazza-RO, conforme quantidades, condições e especificações técnicas
minuciosamente descritas nos anexos do edital.
3.2As quantidades mencionadas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) não
implicam na obrigatoriedade de aquisição de tais quantidades pela Administração
Pública, durante a vigência do Registro de Preços, servindo apenas como referencial
para a elaboração das propostas dos licitantes.
As empresas vencedoras do certame licitatório devem apresentar amostra dos
produtos solicitado no termo de referencia.
Não será permitido a terceirização para aquisição/entrega dos produtos (verduras
e legumes).
4.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DAS RESTRIÇÕES
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;
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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:
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
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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.DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS
5.1Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica,
via e-mail para o endereço: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br. Ao transmitir o e-mail, o
mesmo deverá ser confirmado pelo Pregoeiro e equipe de apoio responsável, para
não tornar sem efeito, pelo telefone (0XX69)3448-2361, ou ainda, protocolar o original
junto a Superintendência, no horário das 07h00 às 13h00(horário local), de segundafeira a sexta-feira, situada na Av. Pau Brasil 5577 - Centro em Ministro Andreazza/RO
- CEP: 76.919-000
5.1.1Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis, contado da data de recebimento
da impugnação.
5.1.2A decisão do Pregoeiro quanto à impugnação será informada
preferencialmente via e-mail (aquele informado na impugnação) e ainda através
do campo próprio do Sistema Eletrônico do site LICITANET, ficando o licitante
obrigado a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.
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5.1.3Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a
formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
5.2Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste
Edital e seus anexos e as informações adicionais que se fizerem necessárias para a
elaboração das propostas, referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública do PREGÃO ELETRÔNICO, manifestando-se SOMENTE via e-mail
cpl@ministroandreazza.ro.gov.br, durante o horário de expediente da Prefeitura
Municipal de Ministro Andreazza das 07h00 às 13h00 (horário local), (ao transmitir o email, o mesmo deverá ser confirmado pelo Pregoeiro e equipe de apoio responsável,
para não tornar sem efeito, pelo telefone (0XX69) 3448-2361, ou ainda, protocolar o
original junto a Superintendência, no horário das 07h:00. às 13h:00. (Horário de
Rondônia), de segunda-feira a sexta-feira (horário local), situada na AV. Pau Brasil,
5577 - Bairro: Centro - em Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919-000, devendo o
licitante mencionar o número do Pregão, ano e número do processo licitatório
5.2.1O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
5.3As 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 aviso de
erratas, adendos modificadores ou notas de esclarecimentos, disponibilizados
publicamente a todos os interessados.
6.DO CREDENCIAMENTO
6.1Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no
sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.licitanet.com.br.
6.2A 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.
6.3O 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 4.2.2.
6.4O 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.
6.5A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do
licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações Online, sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata.
6.6As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos
telefones: (34) 3014-6633, (34) 99678-7950 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail
contato@licitanet.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA – RO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO–SUPEL – webma i l : cpl @mi ni s troa ndrea zza .ro.gov.br
Av. Pau Brasil, nº 5577 – Centro – Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 – (69) 3448-2361

CPL
Processo Nº 005

Folhas _______

6.7O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
6.8O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal
de Ministro Andreazza-RO, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.9O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
6.10NO QUE TANGE A ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA, para que possam
participar do presente pregão (Como ME-EPP-MEI), bem como gozar dos demais
benefícios previstos nos capítulos V, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, é
necessário que a microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) ou ainda
o microempreendedor individual (MEI), no campo próprio trazido pelo sistema,
manifestem cumprir plenamente os requisitos para classificação como tal, nos termos
do art. 3º do referido diploma legal.
7.DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
7.1O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO
POR ITEM, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de
desempenho definidos no Edital.
7.1.1Quando do julgamento por Item, o licitante poderá cotar apenas os itens de
seu interesse.
7.1.2Quando do julgamento por Lote, o licitante deverá cotar todos os itens do
lote desejado, sob pena de invalidação da proposta sobre aquele lote.
7.1.3Quando do julgamento Global, o licitante deverá cotar todos os itens
licitados, sob pena de invalidação da proposta.
8.DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS PELO SISTEMA ELETRÔNICO
8.1Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até o horário limite da Sessão Pública descrito no preâmbulo deste edital,
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.
8.2O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
I.Valor unitário e total dos itens;
II.Marca;
III. Fabricante;
IV.Descrição detalhada do objeto, indicando, além das especificações técnicas,
no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
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número do registro ou inscrição do bem no órgão competente (quando
for o caso);
8.3A etapa de encaminhamento da documentação será encerrada com a abertura da
sessão pública.
8.4O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no
Anexo II deste edital, ocorrerá por meio de uso da chave de acesso e senha,
intransferíveis.
8.5O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos
para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
8.6A falsidade da declaração de que trata o 8.1.3 sujeitará o licitante às sanções
previstas neste Decreto.
8.7Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
8.8Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo
licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das
propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de disputa e julgamento.
8.9Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
8.10Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários
à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados
pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances,
exclusivamente pelo sistema, observado o prazo de 02 (duas) horas, conforme o § 2º
do art. 38 do Decreto Federal 10.024/2019.
8.11O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas
propostas e subsequentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto nº.
12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(inc. IV, Art 13, Decreto nº. 12.205/2006).
8.12As propostas de preços registradas no Sistema LICITANET, implicarão em plena
aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos;
8.13Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo
Sistema ou de sua desconexão.
8.14O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos.
Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas na
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LICITANET e as especificações constantes no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA),
prevalecerão as últimas.
8.15Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos
todos os insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais,
equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, os quais deverão
compor sua proposta.
9.DA FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1A partir da data e horário definidos para abertura do presente certame, conforme
descrito no preâmbulo deste edital, e em conformidade com o estabelecido neste
Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços
lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações e condições detalhadas neste edital.
9.1.1O Pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar,
preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo
“CADASTRO DE PROPOSTA” do sistema, confrontando suas características
com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado
pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que
não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem
irregularidades insanáveis.
9.2Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequível, o Pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do
sistema, e então DESCLASSIFICARÁ.
9.2.1O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta
manifestadamente inexeqüível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada,
terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.
9.2.2Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será
oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para
que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.
9.3AS LICITANTES DEVERÃO MANTER A IMPESSOALIDADE, NÃO SE
IDENTIFICANDO DURANTE A FASE DE LANCES, SOB PENA DE SEREM
DESCLASSIFICADAS DO CERTAME PELO PREGOEIRO.
9.4Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e
exclusivamente, no site www.licitanet.com.br, conforme Edital.
9.5Todas as licitantes poderão apresentar lances para os ITENS E/OU LOTES
cotados, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
9.5.1Assim como será lançado na proposta de preços, que deverá conter o
menor percentual ofertado, os lances serão ofertados observando-se as
seguintes condições:
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9.5.2Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com
VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais,
considerando as quantidades constantes nos ANEXOS I e III – TERMO DE
REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com
o exigido, o Pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para
atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça
inerte.
9.6A abertura e da fase de lances “via Internet” será feita pelo Pregoeiro, sendo o
Sistema Licitanet, responsável pelo encerramento dos prazos aleatórios, prazos
adicionais e demais fases do certame, definidas conforme modo de Disputa definido
no Item 10.
9.7As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de sua aceitação;
9.8O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver,
o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances;
9.9Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar;
9.10Durante 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;
9.11Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o Pregoeiro poderá alertar o
proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá,
podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
9.11.1A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances,
conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do
item/lote;
9.11.2O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente
inexequível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo
hábil, para exclusão e/ ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a
oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na fase de
aceitabilidade;
10.DO MODO DE DISPUTA
10.1No presente certame, o modo de disputa será o modo ABERTO, nos termos do
Decreto Federal de n° 10.024/2019.
10.2Modo de Disputa Aberto (Inciso I, Art. 31 do Decreto 10.024/2019) - A etapa de
envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos
do período de duração da sessão pública.
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10.2.1O fornecedor somente poderá encaminhar lance com intervalo mínimo
entre eles de R$ 0,01 (um centavo) menor que o valor do último lance.
§ 1º - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação.
§ 2º - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e
no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.
§ 3º - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos
termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de
apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do
melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º do Decreto Federal
10.024/2019, mediante justificativa.
10.3Modo de Disputa Aberto e Fechado (Inciso II, Art. 31 do Decreto 10.024/2019) A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
§ 1º - Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o período aleatório de até dez minutos, a
recepção de lances será automaticamente encerrada.
§ 2º - Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema abrirá a oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com
valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
§ 3º - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º,
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
§ 4º - Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os
lances em ordem crescente de vantajosidade.
§ 5º - Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e §
3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado, após esta etapa, o disposto no § 4º.
§ 6º - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado
que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela
equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos
termos do disposto no § 5º.
11.DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
11.1Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
11.1.1O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados;
11.1.2Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente decorridas
vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, através do
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CHAT MENSAGEM, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site
www.licitanet.com.br.
12.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ME/EPP/MEI’s NO AMBITO MUNICIPAL
12.1Na disputa de itens de participação Exclusiva ou Cotas Reservadas para
ME/EPP/MEI, proceder-se-á da seguinte forma:
12.1.1 Será aplicado o disposto no item 12.1 somente nas situações em que as
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preço:
12.1.2A 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;
12.1.3 Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de
pequeno porte sediada local ou regionalmente com base no sub item 12.1.2,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação
da alínea "12.1.1", na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
12.1.4No 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.
12.1.5Nas licitações mistas (com lotes/itens exclusivos para participação das
microempresas 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
a) aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas
apresentadas pelas ME’s, EPP’s ou MEI’s sediadas Local, Regional, ou Estadual
sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço;
13.DO DESEMPATE
13.1Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate
previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei Municipal
971/PMMA/2010, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da
Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda às primeiras hipóteses.
13.1.1Serão aplicados os mesmos critérios de desempate caso não haja envio
de lances na fase competitiva, sendo a proposta inicial considerada como
vinculatória caso não tenha sido retirada. (Art. 26, § 6º do Dec. 10.024/2019)
13.2Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
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13.2.1Na modalidade de pregão, o intervalo percentual será de 5% (cinco por
cento) superior ao melhor preço;
13.2.2No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos percentuais
estabelecidos, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
13.3Em caso de empate entre empresas não declarantes ME/EPP, o sistema
automaticamente verificará se existe empresa declarante ME/EPP cujo valor de seu
lance é maior ou igual que o lance empatado, mais 5% (cinco por cento).
13.3.1Caso não exista ou estas não manifestarem interesse persistindo o
empate, o sistema desempatará o certame através de sorteio.
13.3.2Caso exista, o sistema automaticamente convocará a empresa declarante
mais bem classificada para apresentar um lance final. Se o valor deste lance for
inferior àquele considerado vencedor do certame, o sistema dará como
vencedora esta empresa;
13.3.3Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso Ido caput deste artigo, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na mesma hipótese, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
13.3.4Caso as empresas empatadas possuam o mesmo critério de preferência,
a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
14.DA NEGOCIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
14.1Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
encaminhará pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no edital.
§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser
acompanhada pelos demais licitantes.
§ 2º Fica estabelecido o prazo de 02 (Duas) horas, contado da solicitação do
pregoeiro no sistema, para envio da Proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação e, se necessário, dos documentos complementares.
§ 3º Todos os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via
sistema, conforme disposto no Art. 43 do Decreto Federal 10.024/2019, inclusive
quando a legislação ou o edital exijam apresentação de planilha de composição
de preços.
14.2Após finalização dos lances, negociações e atualizações dos preços, o Pregoeiro
examinará a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para c ontratação,
apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO, bem como, se o
valor unitário e total encontram-se com no máximo 02 (duas) casas decimais;
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14.2.1O Pregoeiro não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior
ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de
Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO. Vide Decisão nº. 263/2014PLENO/TCE-RO.
14.2.2Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com
VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais,
considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA. Caso a licitante divergir com o exigido, o Pregoeiro, poderá
convocar para atualização do referido valor, e/ou realizar a atualização dos
valores arredondando-os PARA MENOR automaticamente caso a licitante
permaneça inerte.
15.DA PROPOSTA DE PREÇOS DEFINITIVA
15.1Encerrada a fase de lances e negociação, o licitante classificado provisoriamente
em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada ao último valor
ofertado, devidamente preenchida na forma do Anexo IV – Modelo de Proposta
Definitiva e a documentação habilitatória complementar (Anexo II), caso haja.
15.1.1O encaminhamento se dará através do módulo HABILITANET no rol
de menus da Sala de Disputa, dentro do prazo estabelecido, após a fase
de lances.
16.DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
16.1Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a aceitação da licitante
conforme disposições contidas no presente Edital.
16.1.1Toda e qualquer informação, referente ao certame licitatório, será
transmitida pelo Pregoeiro, por meio do CHAT MENSAGEM;
16.2Se a proposta de preços não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta de
preços subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital;
16.3Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;
16.3.1A desistência em apresentar lance implicará a Licitante da etapa de lances
e na manutenção do último preço por ela apresentado.
16.4O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério estabelecido no ITEM
7.1 deste edital de licitação;
16.5O pregoeiro poderá solicitar PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ENCARTES/
FOLHETOS TÉCNICOS OU LINKS OFICIAIS do objeto, objetivando avaliar a
compatibilidade do item ofertado, sob pena de desclassificação em caso de
descumprimento das exigências ou do prazo estipulado;
17.DAS CORREÇÕES ADMISSÍVEIS
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17.1Nos casos em que o Pregoeiro 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 às seguintes
disposições:
17.1.1Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica
e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último;
17.1.2Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de
quantitativos por preços unitários, o Pregoeiro procederá à correção dos
subtotais, mantendo os preços unitários e alterando em consequência o valor da
proposta.
17.1.3Diante de divergências claramente resultantes de erro de digitação ou
preenchimento, o pregoeiro se reserva o direito de solicitar a correção da
proposta.
18.DA HABILITAÇÃO
18.1A relação de documentos requisitados para comprovação da habilitação do
licitante no presente certame encontra-se no Anexo II deste edital.
18.2A habilitação do licitante será comprovada mediante consulta da documentação
especificada neste Edital.
18.3A consulta deverá comprovar que o licitante se encontrava regular na data
marcada para abertura das propostas.
18.4A apresentação do Certificado de Registro Cadastral em plena validade, emitido
pela Comissão de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
MinistroAndreazza-RO, será válida opcionalmente, como comprovação da habilitação
requerida, NOS DOCUMENTOS POR ELE ABRANGIDOS.
18.5O licitante não cadastrado ou cadastrado parcialmente deverá encaminhar toda a
documentação exigida.
18.6O licitante que não possuir o cadastro nesta Superintendência poderá providenciálo antes da data de abertura da sessão, no Setor de cadastro da SUPEL, podendo
obter informações por meio do telefone (69) 3448-2361.
18.7Serão consultados, ainda, para fins de habilitação:
I.As Declarações, Certidões e demais documentos exigidos no edital que estejam
vencidos ou não sejam contemplados no CRC/PMMA, conforme Anexo II;
18.8A 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.
18.9Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da
seguinte forma:
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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.
18.10 A Administração, por meio da Comissão ou servidor(es) designado(s), poderá
ainda, caso haja necessidade, diligenciar para certificação da veracidade das
informações acima, ou quaisquer outras prestadas pela empresa licitante durante o
certame, sujeitando o emissor as penalidades previstas em lei caso haja ateste de
informações inverídicas.
18.11Depois de solicitado pelo pregoeiro, a empresa melhor classificada terá o prazo
de até 02 (duas) horas para enviar a documentação complementar para habilitação
através do módulo HabilitaNet.
18.12 O Pregoeiro poderá suspender a sessão para análise da documentação de
habilitação.
18.13 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, poderá o Pregoeiro considerar o
proponente INABILITADO.
18.14 A Administração não se responsabiliza pela perda de negócios quanto aos
documentos exigidos para habilitação que puderem ser emitidos pelo Pregoeiro via
online, gratuitamente, quando da ocorrência de eventuais problemas técnicos de
sistemas ou quaisquer outros, pois é de inteira responsabilidade das licitantes a
apresentação dos documentos exigíveis legalmente quando da convocação.
18.15 Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei,
admitidos como válidos, e no caso de omissão, os emitidos nos últimos 90 (noventa)
dias para a Certidão de Falência e Recuperação Judicial, e emitidos nos últimos 60
(sessenta) dias para as demais.
18.16 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
18.17Será assegurado às empresas que tenham declarado sob as penas da lei a
condição de ME/EPP e que não incorram nas hipóteses de desenquadramento, a
possibilidade de regularização da documentação para habilitação pertinente à
regularidade fiscal, na forma prevista pelo art. 43 da Lei Complementar nº 123/06.
18.18As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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18.18.1Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração, para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
18.18.2A não regularização da documentação, no prazo previsto nos itens
acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666 de 21/06/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a retirada da Nota de Empenho, assinatura do
contrato ou revogar a licitação.
18.19A Administração se reserva no direito de diligenciar, a qualquer momento, no
sentido de verificar a validade e a autenticidade de qualquer certidão apresentada.
Havendo divergências, será considerada válida pela Administração a certidão obtida
com data mais recente.
18.20Também em sede de diligência, havendo dúvidas sobre a veracidade dos
documentos apresentados para habilitação ou sua compatibilidade com as exigências
editalícias, poderá ser solicitada a exibição de documentos complementares como:
termo de contrato, atas de registro de preços, notas de empenho, notas fiscais ou
outros considerados pertinentes.
18.21Nos casos em que o objeto social cadastrado se mostrar confus o, dúbio ou
pouco objetivo, o pregoeiro poderá abrir diligência com o único fim de apurar se a
licitante atua em ramo pertinente ao objeto da presente licitação.
18.22Na fase de Habilitação, após ACEITA e comprovada a Documentação de
Habilitação, o Pregoeiro HABILITARÁ a licitante, em campo próprio do sistema
eletrônico.
19.DOS RECURSOS
19.1Declarado o vencedor qualquer licitante poderá, durante o prazo de 10 minutos,
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema (clicando no botão
ENTRAR C/ RECURSO), manifestar sua intenção de recorrer.
19.2A falta de manifestação, imediata e motivada, da intenção de recurso quanto ao
resultado do certame importará na preclusão do direito recursal, autorizando o
Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
19.3O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. Os recursos imotivados ou insubsistentes
não serão recebidos.
19.4O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.
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19.5Os recursos serão dirigidos à Superintendência de Licitações - SUPEL, por
intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias
úteis ou, nesse período, fazê-los subir, devidamente informado, para apreciação e
decisão, no mesmo prazo.
19.6O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
19.7Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
sala da SUPEL, na Sede do Município de Ministro Andreazza - RO, no endereço
mencionado anteriormente.
20.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido
aceito o menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a(s) empresa(s) vencedora(s)
do(s) respectivo(s) ITENS/LOTES ADJUDICANDO-O.
20.2A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata
divulgada no Sistema Eletrônico www.licitanet.com.br, sem prejuízo das demais
formas de publicidade prevista na legislação pertinente.
20.3A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro
sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela
Autoridade Competente que decidiu o recurso.
20.4A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação.
20.5Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, essa deverá ser
submetida à Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do Pregoeiro.
20.6Independente da forma de julgamento (por ITEM, por LOTE ou GLOBAL), o objeto
deste Pregão será adjudicado POR ITEM ao licitante vencedor.
21.DA COMUNICAÇÃO COM O FORNECEDOR
21.1A convocação da licitante será feita através da emissão e encaminhamento da Ata
de Registro de Preços e ordem de fornecimento ou outro termo equivalente, à
Adjudicatária.
21.2A convocação será realizada preferencialmente via e-mail (informado pela
adjudicatária em sua proposta), com aviso de recebimento, acompanhado do anexo
contrato ou documento equivalente, para impressão, assinatura e devolução via
postal. Através do mesmo endereço eletrônico, a CONTRATANTE enviará as
comunicações necessárias durante a vigência contratual.
21.3O prazo para assinatura e postagem será de até 3 (três) dias úteis, a contar da
data de confirmação do recebimento do e-mail.
21.4A adjudicatária localizada na cidade de Ministro Andreazza-RO poderá
facultativamente entregar na sede da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA – RO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO–SUPEL – webma i l : cpl @mi ni s troa ndrea zza .ro.gov.br
Av. Pau Brasil, nº 5577 – Centro – Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 – (69) 3448-2361

CPL
Processo Nº 005

Folhas _______

localizada à Av. Pau Brasil, 5577 - Centro, Ministro Andreazza-RO, no prazo acima
estabelecido.
21.5Apenas em função da total impossibilidade da utilização de e-mail, far-se-á a
remessa dos documentos por via postal, para assinatura da adjudicatária.
21.6As comunicações oficiais referentes à presente contratação poderão ser
realizadas através de e-mail corporativo, reputando-se válidas as enviadas em e-mail
incluído na proposta ou documentos apresentados pelo contratado.
21.7A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo
destinatário, sendo considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação
na data do término do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data do seu
envio.
21.8Quando o licitante vencedor não receber o documento de contratação depois de
notificado, a Administração poderá chamar os licitantes remanescentes para fazê-lo,
obedecida a ordem de classificação e examinada a aceitabilidade da proposta
classificada quanto ao objeto, valor ofertado e habilitação, podendo inclusive negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, independentemente
da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
21.9A recusa da adjudicatária em assinar a ARP no prazo informado, durante a
vigência da proposta, caracteriza-se como inexecução total da obrigação assumida,
sujeitando-a à aplicação de penalidade nos termos do item 27 deste Edital.
22.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)
22.1O Município de Ministro Andreazza – RO é o único órgão participante do
presente Registro de Preços.
22.2O Município de Mnistro Andreazza – RO convocará o licitante vencedor para
assinar a Ata de Registro de Preços – ARP (minuta no ANEXO VI deste Edital).
22.3Além do preço do primeiro colocado, poderão ser registrados preços de outros
fornecedores, respeitada a ordem de classificação, desde que as ofertas sejam em
valor inferior ao máximo admitido e devidamente justificado a vantagem, casos em que
será exigida a análise da habilitação dos demais licitantes.
22.4Também poderão os licitantes reduzir seus preços ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado, não prejudicando o resultado do certame em relação
ao licitante mais bem classificado.
22.5As demais regras de administração e utilização da Ata de Registro de Preços
resultante da presente licitação estão definidas na Minuta constante do Anexo VI do
presente Edital.
22.6A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 4.865/2020.
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22.7Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
22.8As aquisições ou contratações adicionais
exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos
convocatório e registrados na ata de registro
órgãos participantes.(Atualizado pelo Decreto
2018)

a que se refere este item não poderão
quantitativos dos itens do instrumento
de preços para o órgão gerenciador e
Federal N° 9.488 de 30 de Agosto de

22.9As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo o
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.(Atualizado pelo Decreto Federal N° 9.488
de 30 de Agosto de 2018)
22.10Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas
e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
22.11Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade
da Ata de Registro de Preços.
22.11.1Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
23.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1As despesas decorrentes do presente Termo de Referência correrão por conta da
dotação orçamentária das secretarias;
24.DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
24.1O contratado obriga-se a fornecer o objeto a ele adjudicado, conforme
especificações e condições contidas neste Edital e seus anexos, e também na
proposta apresentada, independente de transcrição, prevalecendo no caso de
divergência às especificações e condições presentes no Instrumento Convocatório.
24.2Quaisquer vantagens apresentadas pelo licitante vencedor em sua proposta de
preços, se pertinentes e aceitas pela administração, poderão ser acrescentadas à
contratação, passando a constituir-se uma obrigação para o contratado.
24.3A execução dos compromissos assumidos pela participação no certame, bem
como os casos omissos em edital e contrato, regular-se-ão pelas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54,
combinado com o inciso XII do art. 55, ambos da Lei nº 8.666/93.
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24.4Fica vedada a transferência ou cessão do contrato.
24.5É vedada a subcontratação total do objeto deste Pregão, sendo a subcontratação
parcial possível em casos excepcionais, com prévia anuência da Administração.
24.6Constituem-se como cláusulas contratuais, a serem observadas durante a
execução do objeto, as obrigações do licitante abordadas neste edital, incluídas
aquelas pormenorizadamente descritas nos anexos do Instrumento Convocatório.
24.7O Contratado fica obrigado a aceitar alterações no quantitativo previsto em edital,
no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
sem que isso implique em alterações de preços contratados, de acordo com o
estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8.666/93;
24.8Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano,
de acordo com a Lei n. 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
24.9Em obediência ao princípio da anualidade da proposta (art. 2°, §1° c/c art. 3°, §1°
da Lei n° 10.192/2001), caberá reajuste de preços sempre que solicitado pela
contratada dentro da vigência contratual e desde que transcorrido o prazo de 12
meses da data da apresentação da proposta no certame licitatório. Nesses casos, o
índice aplicável para o cálculo do reajuste será o IGP-M (Índice Geral de Preços –
Mercado).
25.DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA GESTÃO E
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
25.1Para todos os termos da presente contratação considera-se Administrador da
ARP a Gerencia de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Educação - SEMC.
25.2Para todos os termos da presente contratação considera-se Gestor do contrato a
Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, por meio da Gerencia de Registro de
Preços ou qualquer outro servidor formalmente designado pela Administração, ao qual
compete dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.
26.DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
26.1Em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93, o objeto da
presente licitação será recebido:
I.Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do
objeto com a especificação, mediante aposição de carimbo de
recebimento provisório pelo servidor responsável pelo recebimento, no
verso da fatura/nota fiscal ou Termo de Recebimento Provisório; e
II.Definitivamente – será efetuado com a aposição de carimbo no corpo da
nota e, quando for o caso, mediante Termo de Recebimento, após a
verificação da conformidade/adequação e conseqüente aceitação pelo
fiscal do contrato (ou comissão).
26.2Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos,
se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em
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desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento
definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da Lei de licitação.
26.3O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
reparado, corrigido ou substituído conforme descrito no Termo de Referência, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que
seja sanada a situação.
26.4Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos
os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.
26.5Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro
do prazo estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados
e em definitivo, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.
26.6Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que,
mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado
esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o
art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem como a aplicação de penalidades,
conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de processo
administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
26.7O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades solicitadas, através de
ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da
fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada, sendo efetuada a
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários.
26.8O pagamento será efetuado de acordo com o Termo de Referencia, ambos
contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal.
26.9Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem
bancária.
26.10A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do Contratante,
aos cuidados do fiscal do contrato.
26.11Deve acompanhar a fatura toda a documentação necessária à comprovação de
que o contratado mantém-se regular em todas as condições previstas para habilitação
no certame.
26.12Faculta-se à Administração, quando viável, a verificação da manutenção dos
requisitos de habilitação do contratado através de consulta em sites oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões.
26.13O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação do Fiscal do
Contrato na fatura/nota fiscal e a documentação da empresa estiver regular. Se a
fatura/nota fiscal não for apresentada ou for apresentada em desacordo ao contratado,
com irregularidades ou ainda se a documentação da empresa estiver irregular, o prazo
para o pagamento será interrompido até que a Contratada providencie as medidas
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saneadoras necessárias a sua regularização formal, não implicando qualquer ônus
para o Município de Ministro Andreazza.
26.14Sanadas a irregularidades, o prazo será contado do início a partir da data de
protocolo da comunicação escrita da regularização das falhas e omissões pelo
contratado.
26.15O Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em
parte, nos casos de:
I.Existência de qualquer débito para com o Contratante; e
II.Execução do objeto em desacordo com as condições contratadas.
27.DAS PENALIDADES
27.1O licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar
documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com o Município de Ministro Andreazza/RO.
27.2À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou
infringir os preceitos legais (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades,
conforme a natureza e gravidade da falta cometida e sem prejuízo de outras sanções
pertinentes à espécie (prescritas pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02).
I.Advertência;
II.Multa moratória, nos seguintes percentuais:
a)No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por
ocorrência de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) por dia sobre o valor total do empenho,
limitado a 10% (dez por cento);
b)Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das
obrigações seja medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta
e três centésimos por cento) por hora sobre o valor total do
empenho, limitado a 10% (dez por cento);
c)No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5%
(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do empenho,
incidência limitada a 10 (dez) dias;
d)Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto,
superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do
empenho.
e)Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e
“c” quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada
sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e
sem prejuízo de outras cominações;
f)Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas
“a” e “b”, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III
deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;
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III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes
percentuais:
a)Pelo descumprimento total, 20% sobre o valor contratado;
b)Pelo descumprimento parcial, até 10% sobre o valor do contrato,
levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da
parcela inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais,
devidamente fundamentadas;
c)Caracteriza-se como inadimplemento absoluto:
i.A entrega parcial de materiais os quais, se fracionados, acarretam
a alteração de sua substância, têm o seu valor
consideravelmente diminuído ou incorre em prejuízo a quem se
destina.
ii.O atraso injustificado na entrega total do objeto contratado.
iii.O atraso injustificado na troca da quantidade total contratada de
material danificado, inservível ou divergente do que fora
contratado.
iv.O atraso ou a recusa injustificada da adjudicatária em assinar o
contrato, Nota de Empenho ou equivalente.
IV.Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de
Contratar com a Administração, prevista no artigo 87, III da Lei nº
8.666/93, por prazo não superior a 2 (dois) anos, aplicado conforme a
gravidade das faltas cometidas e orientações das Leis de Licitações;
V.Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia, previsto no
art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
aplicado conforme a gravidade das faltas cometidas e orientações das
Leis de Licitações;
VI.Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração
Pública, prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93, na forma e
hipóteses previstas das Leis de Licitações.
27.3A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão
contratual.
27.4A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para
exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei.
27.5Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada.
27.6Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente
Instrumento Convocatório admitem prorrogação nos casos e condições especificados
no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por
escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação
das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo
considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.
27.7As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos a Contratada.
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27.8Nos termos das Leis de Licitações, será admitida a retenção cautelar de valor
devido a título de multa por atrasos injustificados na execução contratual, até o
exaurimento do processo administrativo. As multas devidas serão descontadas do
valor das faturas para pagamento, ou quando não existir crédito da empresa
contratada perante o contratante, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contados da intimação.
27.9Os procedimentos a serem adotados no âmbito do Município de Ministro
Andreazza - RO.para a apuração de falta contratual no fornecimento de bens e
serviços observarão o disposto nas Leis de Licitações.
27.10Sem prejuízo das sanções já previamente citadas, será considerado ainda o
estabelecido no Termo de Referência.
28.DISPOSIÇÕES FINAIS
28.1Fica assegurado ao Município de Ministro Andreazza – RO o direito de, no
interesse da Administração, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação
ou indenização:
I.Adiar ou suspender a data de abertura da sessão pública do pregão
eletrônico, dando conhecimento aos interessados através dos sites:
www.ministroandreazza.ro.gov.br > Portal de Transparência > Licitações
(http://transparencia.ministroandreazza.ro.gov.br/portaltransparencia/licita
coes)
e
www.licitanet.com.br,
opção
“Visualizar/Impugnações/Esclarecimentos/Avisos”;
II.Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer
tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas
licitantes, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93; e
III.Diminuir ou aumentar o quantitativo da licitação.
28.2O Município de Ministro Andreazza – RO compete anular este Pregão por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por
considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato
escrito e fundamentado.
I.A anulação do Pregão induz à do contrato;
II.Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da revogação ou
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado
de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
28.3Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na
legislação vigente.
28.4As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de
homologadas pela autoridade competente.
28.5No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
28.6Havendo quaisquer problemas de ordem técnica, o envio de documentos
relacionados ao julgamento da licitação poderá se realizar pelo e-mail institucional
cpl@ministroandreazza.ro.gov.br, sendo posteriormente disponibilizados para consulta
no sítio eletrônico www.ministroandreazza.ro.gov.br, link LICITAÇÃO.
28.7Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.
28.8É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta
licitação, promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução de
assunto relacionado ao presente certame.
28.9Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem
documentação, elaborarem propostas e/ou qualquer outra providência relativa à sua
participação no presente Pregão Eletrônico.
28.10 Não havendo expediente na data determinada, ou na ocorrência de qualquer
outro fato que impossibilite a realização deste Pregão, a sessão será adiada para o
primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo horário e local, salvo disposição em
contrário.
28.11 Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará
disponível para consulta no endereço eletrônico www.licitanet.com.br.
28.12 Não cabe à LICITANET – Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à
quitação financeira da negociação realizada.
28.13Informações complementares poderão ser obtidas no horário das 7h00m às
13h00m (horário local), pelo telefone (69) 3448-2361, ou pelo e-mail:
cpl@ministroandreazza.ro.gov.br. O edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados nos endereços eletrônicos www.ministroandreazza.ro.gov.br e
www.licitanet.com.br.
29.DO FORO
29.1Fica 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.
30.ANEXOS
30.1Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III

- Termo de Referência;
- Condições para Habilitação;
- Modelo de Proposta Comercial;
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- Modelo de Declaração Conjunta;
- Minuta do Contrato
- Tabela de quantitativo por Secretaria

Ministro Andreazza, 22 de Fevereiro de 2021

______________________________________
Cleder Camargo
PREGOEIRO
Dec. nº 5.219/PMMA/2021
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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), Secretária Municipal de Saúde (SEMSAU), Secretaria Municipal
de Assistência Social (SEMAS) e Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento (SEMAP) elaboramos o presente 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, e as demandas das demais Secretarias por meio do Sistema de
Registro de Preço para ser solicitado ao longo do ano de 2021.
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO
O objeto deste Termo de Referência e procedimento licitatório são produtos e
alimentos para o preparo da Merenda que será servido aos alunos das 05 escolas do
município e demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Ministro Andreazza –
(SEMSAU), Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (SEMAP),
Secretaria Municipal de assistência Social (SEMAS).
2.1 - Serão adquiridos os gêneros alimentícios conforme especificação abaixo:

LOTE
01

02

03

04

DECREIÇÃO DOS PRODUTOS
ALIMENTICIOS
Abacaxi de 1º qualidade, espécie perola.
Embalado em sacos plástico.
Abobora Cabotiá de primeira apresentado
grau de evolução completo tamanho, aroma
próprio. Com ausência de sujidades, parasitos
e larvas, frutos com casca sem brilho, sem
machucados e ferimentos e sem sinais de
podridão.
Abobora moranga; com peso unitário
variando de 1 a 3 kg formato globular
achatado, casca fina e de coloração laranja
escura e poupa avermelhada; devendo o lote
apresentar homogeneidade visual de tamanho
e coloração; não apresentar os defeitos
ferimento manchado ou podridão; devendo ser
entregue em embalagem plástica, flexível,
atóxica, resistente e transparente; c
Abobrinha verde in natura de aparência
fresca, casca lisa e firme. Isento de broto,

UND
Kg

QUANT

V.
NIT.

VALOR
TOTAL

ITEM P/
AMOSTRA

100

5,00

500,00

Não

335

4,00

1340,00

Kg

Não

350

4,00

1400,00

KG

KG

Não

500

4,41

2205,00

Não
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05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

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
Achocolatado em pó de 1º qualidade, 400
gramas, solúvel a base de açúcar, cacau em
pó. Isento de soja ou farinha, sujidades e
materiais estranhos. Embalagem em pacote
ou lata de 400gramas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Achocolatado em pó diet. Ingredientes Ingredientes: Água, Eritritol, Edulcorantes
Naturais Glicosídeos de Steviol, Conservantes
Benzoato de Sódio e Sorbato de Potássio,
Acidulante Ácido Cítrico. Embalagem 210g
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
Achocolatado vitaminado em pó, instantâneo,
com valor energético de máximo 80 kcal por
porção de 20g pote com 400 gramas, dizeres
de rotulagem data de fabricação e prazo de
validade.
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.
Adoçante Diético, 100ml proporção de 0,032
ml (1 gota), valor energético; cada gota
contem 0,007 kcal-0,03kj contem edulcorantes
artificiais.
Embalagem
deverá
conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação
nutricional, número do lote data de validade,
quantidade do produto.
Deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega.
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

32

2,93

Sim

610

7,00

4270,00

Pacote

Sim

10

12,30

123,00

Pote

Sim

600

13,20

7920,00

Kg

Sim

260

7,00

1820,00

Pote

Sim

3650

7,73

28214,50

Unid

Sim

110

7,00

770,00

Unid.

Sim

5

7,20

36,00

850

7,10

6035,00

Maço

Kg
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93,76

Unid

Frasco
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Sim

Não

535

28,30

15140,50

Não
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

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.
Apresuntado, composição carne suína – précozido, apresentação fatiado.
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
Azeite oliva, tipo extra virgem, acidez máxima
0,5 per, prazo validade 2 anos. Frasco de 500
ml.
Azeitona verde, embalagem com no mínimo
250 gramas, fruto em conserva. Cor, odor e
sabor característicos, acondicionado em
embalagem de vidro ou enlatado com
identificação na embalagem valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isentos de mofos ou material
estranho. Validade mínima de 06 meses a
contar da data de entrega.
Bala dura, tipo drops, sabor artificial, diversos
sabores, colorida artificial embalagem de 34
gramas.
Balas mastigáveis sortido, embaladas
individualmente, em embalagem original do
fabricante, pacote de 700 gramas, com dados
de identificação do produto data de fabricação
e prazo de validade.
Banana Comprida da terra de 1º qualidade
embalada em saco plástico transparente
atóxico.
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.
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.
Beterraba in natura de aparência fresca,

Unid

290

13,66

3961,40

110

15,66

1722,60

Unid

Kg

Folhas _______

Sim

Sim

230

25,00

5750,00

2610

24,89

64962,90

Unid

Não

Sim

10

7,16

71,60

Kg

Sim

140

20,00

2800,00

Frasco

Sim

100

8,00

800,00

Unid.

Sim

900

3,00

2700,00

Unid.

Sim

650

12,00

7800,00

Pacote

Sim

360

6,00

2160,00

KG

Não

200

6,83

1366,00

Kg

Não

3570

6,56

23419,20

Kg

Kg
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Não

925

6,00

5550,00

Não
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28

29

30

31

32

33

34
35

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 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 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 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
Biscoito de maisena Farinha de Trigo
Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar,
Gordura Vegetal, Creme de Milho, Açúcar
Invertido, Amido, Sal, Estabilizante Lecitina de
Soja, Fermentos Químicos (Bicarbonato de
Amônio e Bicarbonato de Sódio), Acidulante
Ácido Láctico, Aromatizante e Melhorador de
Farinha Protease (INS 1101 i).
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 fermento biológico. Pacote 400g
Bombom de chocolate, com recheio sortido e
sabores diversos, caixa com 400 gramas
Bombom, material chocolate, tipo com
recheio, sabor; diversos sabores e coberturas.

500

6,30

Sim

20

6,70

134,00

Unid

Sim

2450

6,40

15680,00

Unid

sim

1165

6,30

7339,50

Unid

Sim

1250

6,00

7500,00

Unid

Sim

2000

6,30

12600,00

Unid

Pct.
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3150,00

Unid

Caixa
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Sim

2120

12,00

25440,00

Sim

700

35,00

24500,00

Sim
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36

37

38

39
40
41

42

43

44

45

46

47

Pacote de 900 gramas
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.
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
Caldo de galinha, pacote com 1,01 kg
Canela em pó, pacote com 100 gramas.
Canjiquinha
amarela/fina.
Isento
mofo,
insetos, parasitas e larvas. Embalagem deve
estar intacta - pacote de 500g
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
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, resfriada sem osso, tipo de
primeira.
Embalada
em
saco
plástico
transparente atóxico
Carne de frango inteiro congelado,
embalada em saco plástico transparente
atóxico.
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.
Cenoura in natura, cor laranja vivo. De
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21,30

Não

400

6,98

2792,00

Unid

Sim

2090

11,60

24244,00

Unid

Sim

70
55
2000

40,00
30,00
3,00

2800,00
1650,00
6000,00

Unid

Sim
Sim
Sim

2000

29,00

58000,00

Kg

Não

3750

29,00

Kg

510

30,00

108750,0
0

Não

15300,00

Kg

Não

510

10,00

5100,00

Kg

Não

1470

7,40

10878,00

Kg

Kg

Folhas _______

1065,00

kg

Pacote
Pacote

CPL
Processo Nº 005

Não

1770

6,30

11151,00

Não
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aparência fresca, firme e lisa, sem rugas.
Isento de broto, enfermidades, lesões de
origem física/ mecânica/ biológica, substância
terrosa, sujidade ou corpo estranho aderido à
superfície, insetos, parasitas e larvas.
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, 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.
Chá mate natural, a granel tostado – rende
15 litros - caixa 250g. Ingredientes: Folhas de
talos de erva-mate tostada. Não contem
Glúten.
Chá sabor camomila, apresentação caixa
com 10 saches peso liquido aproximado 10
gramas. Com prazo validade mínima de 12
meses a contar da data de entrega
Chá sabor canela erva doce, hortelã e
cidreira, caixa com 10 ou 15 saches de 1g.
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.
Coco ralado pacote 200 gramas, coco ralado,
embalagem atóxica, contendo polpa de coco
desidratada e conservador. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. Validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
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.
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

200

3,30

Sim

860

9,70

8342,00

Unid

Sim

535

5,00

2675,00

Unid.

Sim

210

6,00

1260,00

425

5,33

2265,25

Kg

Sim

Não

110

6,00

660,00

Pacote

Sim

260

7,66

1991,60

Unid

Sim

60

20,66

1239,60

Kg

Kg

Folhas _______

660,00

Unid

Caixa

CPL
Processo Nº 005

Não

1000

18,90

18900,00

Não
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tempero, congelada, aspecto e cor própria de
primeira
qualidade,
não
amolecida,
procedência
de
inspeção
sanitária.
Embalagem a vácuo, pacote 1 kg.
Creme de leite, teor de gordura igual ou
superior a 20% lata com 300 gramas. Validade
mínima de seis meses após a entrega.
Doce de Leite, ingredientes 3 partes de leite e
1 de açúcar, prazo validade mínima de 12
meses, característica adicionais isento de
amido, pote de 1 (um) kg
Doce em pasta tipo fruta. Embalagem de
1kg. Validade de 06 meses
Erva doce, pacote 40 gramas
Ervilha em conserva lata com 200 gramas
Extrato de tomate - sache 340g, com
identificação do produto, marca do fabricante
prazo de validade e peso liquido, deverá ter no
órgão competente.
Farinha arroz. Indicado para Bolos, Pães e
Empanados. Componentes Alérgicos: pode
conter leite, castanha-de-caju, pecãs e
derivados de soja. Não contém glúten.
Ingredientes: farinha de arroz é obtida através
da moagem de grão da espécie Oryza sativa,
tratado termicamente para inativação da
enzima lipase, e posteriormente é embalada.
Pacote 1kg
Farinha de mandioca, seca, fina, do tipo 1 de
boa qualidade - pacote de 1 kg
Farinha de Rosca, material pão de trigo
aplicação culinária em geral pacote de 1 (um)
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.
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Pacote
Lata
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90

18,00

1620,00
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220
1120

10,00
4,00
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450,00
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3561,60

Unid

21,70

Sim
Sim

217,00

Pacote

Sim

830

6,10

5063,00

60

12,00

720,00

Unid.

Sim
Sim

1030

5,86

6035,80

Kg

Sim

2545

8,90

22650,50

Kg

Sim

130

3,20

416,00

Unid

Sim

230

Unid
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Sim

10

Kg

Folhas _______
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Kg

CPL
Processo Nº 005
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Fubá de milho fino. Isenta de sujidade,
parasitos e larvas, mofo e materiais terrosos pacote 01 kg
Gelatina alimentícia tipo comum, sem sabor,
apresentação pó. Pacote de 12 gramas
Gelatina alimentícia, tipo dietético sabores
variados, apresentação pó.
Goiabada em barra de 1 (um) kg,
ingredientes; goiaba, açúcar, com identificação
do produto e prazo de validade
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.
Iogurte sabores variados, embalagem com
200 ml.
Iogurte Zero lactose. Garrafa 850g. Sabor
variado
Laranja pera; com diâmetro menor que
64mm; formato esférico, casca com coloração
verde alaranjado; textura levemente áspera e
ausência de umbigo não apresentar os
defeitos como; ferimento, podridão, dano por
praga; devendo ser entregue em embalagem
plástica,
flexível,
atóxica,
resistente,
transparente.
Leite condensado, ingredientes leite integral,
açúcar, leite pó integral e lactose, prazo
validade de 1 (um) ano caixa de 395 gramas
Leite de coco, frasco de vidro com tampa
metal 200 ml.
Leite de soja em pó. Extrato de soja,
maltodextrina, óleo de soja refinado, sal
refinado, vitaminas (A, C, E e B6) e minerais
(Cálcio e Fósforo), aroma natural de baunilha,
estabilizante lecitina de soja e L-Metionina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem 250g
Leite de soja, sabor original, sem sabor,
liquido, embalagem Tetra Park - 1L
Leite em pó, ingredientes açúcar, tipo integral
prazo validade 30 dias aberto de 120 fechado
embalagem de 1 kg.
Leite em pó, tipo integral e instantâneo,
prazo validade de 12 meses características
adicionais Ferro, Vitamina A, D, E, C.
embalagem 400 gramas.
Leite longa vida integral, UHT, caixa 1L.
Leite semidesnatado, zero lactose embalagem UHT de 1L.
Limão de 1º qualidade, espécie taiti.
Embalada em sacos plástico de 1 kg cada.
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.
Linguiça,
tipo
toscana
Característica
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1400,00
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2466,00
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26,00

3510,00

135

Kg

12,00

1620,00
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8630
1000

5,20
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44876,00
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4,00
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2000

24,13
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Unid.

Litro
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Unid.
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CPL
Processo Nº 005
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adicional congelada, embalada em saco
plástico transparente atóxico.
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
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.
Macarrão Parafuso com ovos. Isenta de
parasitos e larvas, mofo e materiais terrosos.
Descrição: Sêmola de Trigo Enriquecida com
Ferro e Ácido Fólico, Ovos Pasteurizados,
Corantes Naturais Urucum e Cúrcuma.
Embalagem 500g. Contem Gluten
Macarrão tipo espaguete com ovos pacote
de 500g.
Maionese tradicional, embalagem contendo
no mínimo 500gramas, com baixo teor de
gordura, com identificação do produto e prazo
de validade.
Mamão de 1º qualidade, madura frutos do
tamanho médio, no grau máximo de evolução
aroma e sabor da espécie uniformes, não
apresentar os defeitos como; ferimento,
podridão, dano por praga; devendo ser
entregue em embalagem plástica, flexível,
atóxica, resistente, transparente.
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.
Manga, espécie Tommy. Embalada em sacos
plástico de 1 kg cada
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
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Processo Nº 005
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cúrcuma ou idêntico ao natural beta-caroteno.
Informação Nutricional
Porção de 10g
ITEM QUANTIDADE POR PORÇÃO VALORES
DIÁRIOS
Valor Energético 59 Kcal3
Fibra alimentar 0g 0
Carboidratos 0g 0
Gorduras saturadas 2,3g 10
Colesterol 0mg **
Sódio 98mg 4
Proteínas 0g 0
Gorduras Trans 0g **
Vitamina A45mcg 8
Gorduras totais6,5g 12
Melancia de 1º qualidade, graúda, isenta de
fungos, manchas, perfurações, livres de
sujidades e objetos estranhos, parasitas e
larvas tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida madura, sem
rachadura, casca integra, consistente e firme,
com polpa firme e intacta, sem danos físicos.
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.
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
Molho alimentício tipo mostarda, tradicional,
embalagem frasco de 300 gramas.
Noz – moscada, aspecto físico grãos,
aplicação culinária em geral.
Óleo de girassol - embalagem peti – 900ml
Óleo vegetal comestível – óleo de soja
refinado, garrafa de 900 ml óleo de soja, de
primeira qualidade, 100% natural; comestível;
extrato refinado; limpo a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação
e procedência, número do lote, data de
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Processo Nº 005
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fabricação quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 05 (cinco)
meses a partir da data de entrega, frasco de
900 ml. Reposição do produto; no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do
prazo de validades e embalagem danificada.
Orégano, aspecto físico granulado, pacote
com 100 gramas.
PÃO DOCE: peso de 50g cada unidade,
preparado a partir de matéria-prima sã, de
primeira qualidade, isentas de matéria terrosa
e parasitas e em perfeito estado de
conservação. Deverão ser acondicionadas em
sacos de polietileno atóxico, resistente e
transparente de forma que o produto seja
entregue íntegro.
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.
Pão integral. Ingredientes: farinha de trigo
integral, glúten, óleo vegetal de soja, grão de
trigo, inulina, flocos de aveia, vinagre, sal,
semente de girassol, gergelim, semente de
linhaça, farinha de linhaça e extrato de
acerola. ALÉRGICOS: contém aveia, trigo e
derivados e derivados de soja. Pode conter
castanhas-do-pará, castanha-de-caju, nozes,
leite, triticale, centeio e cevada. Contém
glúten. Embalagem 500g
Pão sem glúten e sem lactose. Água, amido
de milho, farinha de arroz, fibra vegetal
(psyllium),
espessante:
hidroxipropilmetilcelulose, óleo de girassol,
proteína de soja, fermento biológico, sal, fibra
de cítricos, açúcar, acidificante: ácido
cítrico. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS
DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Peito de frango congelado sem osso,
embalada em saco plástico transparente
atóxico.
Pepino de 1º qualidade espécie comum
embalada em saco plástico transparente
atóxico.
Pimentão espécie verde de 1º qualidade
embalada em saco plástico transparente
atóxico.
Pipoca – sabor doce embalagem com 45
gramas, as
embalagens
devem conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de validade, quantidade de
produto. Prazo e validade de no mínimo 06
meses após a entrega.
Pirulito se chicle tipo 7. Pacote com 50
Unidades

Pacote

65

15,00

975,00

400

19,60

7840,00

kg

Folhas _______

sim

Não

2000

18,30

36600,00

Kg

Não

400

9,00

3600,00

Pacote

Não

30

13,00

390,00

Pacote

Não

650

13,00

8450,00

Kg

Não

210

4,00

840,00

Kg

Não

140

10,00

1400,00

Kg

Não

5200

2,00

10400,00

Unid.

Pct.

CPL
Processo Nº 005

Sim

550

15,00

8250,00

Sim
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123

124

125

126
127

128

129
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Pirulito, recheado com chiclete de tuti-frutti,
embalado individualmente, em embalagem
original do fabricante pacote com 50 unidades,
com dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade, tamanho do
pirulito; 7,5 cm tamanho da bola; 2,5 cm.
Polvilho
Azevedo,
origem
amilaceo
mandioca, tipo grupo fécula, embalagem com
500g, dizeres de rotulagem, data de
fabricação e prazo de validade.
Polvilho doce origem amilaceo mandioca,
tipo grupo fécula, embalagem com 500g
dizeres de rotulagem, data de fabricação e
prazo de validade.
Queijo mussarela fatiado, fabricado com leite
de vaca de boa qualidade. Não prensado de
consistência
semidura/rígida
textura
compacta, odor suave e sabor salgado,
fornecidas em bandejas, com sif, validade de
30 dias a contar da data de entrega.
Queijo ralado, tipo parmesão pacote com 100
gramas.
Refresco em pó adoçado, sabores variados,
embalagem entre 20 e 30 gramas, dizeres de
rotulagem, data de fabricação e prazo de
validade.
Repolho; verde arredondada; peso por
unidade variando de 1,7 a 3,0 kg;
apresentando coloração das folhas verdes e
textura lisa; o lote deverá apresentar
homogeneidade
visual
de
tamanho
e
coloração; não apresentar os defeitos como;
ferimento, podridão, dano por praga; devendo
ser entregue em embalagem plástica, flexível,
atóxica, resistente, transparente.
Requeijão, ingredientes Coalho, tipo cremoso
Conservação 1 a 10 c Peso 250 gramas, tipo
embalagem copo prazo validade 8 dias aberto.
Sal refinado iodado isento mofo e umidade –
pacote 1kg.
Salsicha tipo hot dog. Salsicha, origem de
carne bovina, tipo hot dog, sem pimenta,
congelada. Deverá apresentar coloração,
odor, aspectos característicos. Contendo na
embalagem a identificação do produto, peso
marca do fabricante, prazo de validade,
carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade
mínima de 20(vinte) dias a contar da data de
entrega.
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
Sardinha em conserva inteira sem cabeça,
ingredientes óleo comestível, prazo validade
de 36 meses. Lata de 130 gramas
Seleta de legumes em conserva, lata de 200

550

15,00

Sim

120

6,90

828,00

Unid.

Sim

120

6,00

720,00

Unid.

Sim

240

40,00

9600,00

Kg

Não

110

6,00

660,00

230

2,00

460,00

Unid

5,00

8850,00

Kg

Não

190

9,00

1710,00

Unid.

Sim

630

1,94

1222,20

180

13,00

2340,00

Kg

Sim

Não

300

12,83

3849,00

Kg

Não

135

5,50

742,50

Lata
Lata

Sim

Sim

1770

Unid.

Folhas _______

8250,00

Pacote

Pacote

CPL
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Sim

150

4,00

600,00

Sim
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132

133

134

gramas.
Suco apresentação em pó, pacote de 30 g.
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.
Vinagre de álcool (branco), embalagem
750ml, com identificação do produto, marca do
fabricante
prazo de validade e peso liquido, deverá ter no
órgão competente.

Unid.

600
1670

2,00
8,70

CPL
Processo Nº 005

Folhas _______

1200,00
14529,00

Sim

Kg

Não

260

5,00

1300,00

Frasco

Sim

VALOR TOTAL

R$:

982.274,06

2.2 Estimativa de consumo dos últimos 03 (três) anos de cada secretaria.
SEMEC

QUANTITATIVO ORÇADO NOS ANOS ANTERIORES MERENDA ESCOLAR
Ano: 2018
Ano: 2019
Ano: 2020
QUANTITATIVO
VALOR GASTO: R$: VALOR GASTO:
VALOR GASTO:
RECURSO PRÓPRIO
99.983,71
R$: 143.648,74
R$: 104.525,97
QUANTITATIVO
VALOR GASTO: R$: VALOR GASTO:
VALOR GASTO:
RECURSO FEDERAL
112.592,74
R$: 93.397,62
R$: 99.056,42
TOTAL GERAL:
TOTAL GERAL:
TOTAL GERAL:
R$: 212.576,45
R$: 237.046,36
R$: 203.582,39
OBS: No decorrer do ano de 2020 foi distribuído kits de alimentos para os alunos da rede
municipal devido a situação de calamidade pública com a pandemia do covid 19.

Escola Cecília Meireles
Escola Balão Mágico
Escola Pro infância Pequeno Anjo
Escola Quintino Bocaiúva
Escola Amado Fontes
SEMSAU
Item
Descrição
01

Item
01

Aquisição
Gêneros
Alimentícios

de

V. Empenhado
2018
17.408,29

V. Empenhado
2019
48.120,79

V. Empenhado
2020
63.982,58

de

V. Empenhado
2018
27.815,17

V. Empenhado
2019
35.702,71

V. Empenhado
2020
2.835,62

V. Empenhado

V. Empenhado

V. Empenhado

SEMAS
Descrição

Aquisição
Gêneros
Alimentícios
SEMAP
Item
Descrição

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

de

2018
3.308,00

2019
4.935,00

CPL
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Folhas _______

2020
22.107,00

03. JUSTIFICATIVA:
A presente solicitação tem como justificativa a necessidade de atender o consumo diário
de merenda escolar das Escolas Municipais deste município tendo em vista abastecer o
estoque de uma alimentação diversificada para servir nas refeições dos alunos, estando
disponível para ser solicitado por esta secretaria através de processo licitatório. Vimos
como vantajoso o processo de aquisição de alimentos visando a qualidade com o
menor valor dos produtos mantendo assim a disponibilidade e acesso de solicitação de
produtos variados para compor pratos e cardápios que serão sugeridos na alimentação
dos alunos para melhor diversificar a alimentação diária.
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.
Além destes serão adquiridos gêneros alimentícios para o preparo das alimentações de
refeição dos pacientes internos da Unidade Mista de Saúde de Ministro Andreazza/RO ,
e para preparação de café para os funcionários do Centro diferenciado de Saúde e
alimento para as campanhas compactuadas com o ministério da Saúde, através da
Secretaria Municipal de Saúde. O material solicitado também será para atendimento da
Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo em vista a manutenção das atividades
do CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social, em virtude dos Grupos de
Convivência e fortalecimento de vínculos (Atendimento as crianças, adolescentes,
idosos, e outros), e visa também atender a demanda do conselho tutelar, SEMEC para
atender as demandas dos encontros pedagógicos entre outros e da SEMAP o café,
açúcar e chá serão para servir aos servidores da prefeitura e outros órgãos
pertencentes à administração.
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.
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5. VALOR ESTIMADO
O valor estimado da presente aquisição de gêneros alimentícios é de R$: 982.274,06
(Novecentos oitenta e dois mil duzentos setenta e quatro reais e seis centavos).

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: 76.919-000), apresentar duas amostras de
cada produto, idêntica ao produto ofertado em sua proposta comercial no m omento
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. Serão analisadas no teste da amostra características descritas nas
especificações de cada produto. (Tabela de alimentos em Anexo III a este termo de
referência).
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 e demais secretarias. A falta de
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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: 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:
7.1 - 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.

b)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;

c)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 assim como das demais secretarias.

d)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.
09. PAGAMENTO.
O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade de produtos
empenhados e recebidos pelo setor de almoxarifado da Prefeitura Municipal de
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Ministro Andreazza/RO juntamente com o Responsável do por cada secretaria
mediante a apresentação da nota fiscal.
O pagamento só será efetuado mediante apresentação da nota fiscal/fatura
discriminando o produto, comprovando sua adimplência com a Seguridade
Social (Certidão Negativa de Debito)- (CND), com o FGTS (Certidão de
Regularidade de Situação – CRS) e com a Fazenda Federal, Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) bem como aquisição com demais impostos e
taxas que por ventura incidam sobre o mesmo. A Nota/Fiscal/Fatura emitida
pela contratada devera conter, em local de fácil visualização, a indicação do n°
do processo, n° do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o
tramite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal
para pagamento.
O pagamento será efetuado em ate 10 (dez) dias mediante ordem bancaria em
moeda corrente deste país, após a missão de nota fiscal (devidamente
atestada pelo setor de almoxarifado).
Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do
prazo de pagamento ate que o problema seja definitivamente sanado.
10. CONTROLE DE QUALIDADE
O controle de qualidade dos produtos será realizado pela CAE –
Conselho Alimentação Escolar (Decreto nomeação em Anexo II), 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.
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Secretaria

SEMEC

SEMSAU

Projeto Atividade
Elemento de Despesa
Programa Alimentação Saudável – PNAE 02.006.12.306.0019.2.070
Manutenção de Contrapartida para a Merenda
3.3.90.30.00.00
Escolar - 02.006.12.306.0019.2.124
Manutenção do Ensino Fundamental 60%
02.006.12.361.0016.2.064
Média e Alta Complexidade Ambulatorial-MAC
02.015.10.302.0021.2.043
Manutenção
das
Atividades
do
PAB
02.015.10.301.0049.2.041

3.3.90.30.00.00
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SEMAS

SEMAP

02.008.08.122.0027.2.022 Manutenção e
estruturação das unidades-SEMAS.
02.008.08.122.0027.2.182- Manutenção
administrativa para o conselho tutelar.
02.014.08.243.0056.2.188-Manutençao do
Programa da Primeira infância no SUAS
Elemento de despesa: 33.90.30.00.00- Material
de consumo
02.014.08.244.0029.2.081-Manutencao das
atividades do atendimento a família.
02.014.08.244.0029.2.167-Manutencao das
atividades do serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos SCFV.
02.014.08.244.0029.2.227- Atendimento a
gestante em situação de vulnerabilidade socialPrograma mamãe cheguei – recurso estado.
Secretaria Municipal de Administração e
planejamento 02.003.04.122.0005.2.051

CPL
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3.3.90.30.00.00

3.3.90.30.00.00

12.DA VIGENCIA
A presente aquisição terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de
publicação da Ata.
13.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As dúvidas quanto à execução desta aquisição de materiais de consumo
poderão ser sanadas através do telefone 0(xx) 69 3448-2361, na Secretaria
Municipal de Educação, no horário de 7:00 às 13:00 horas.
Ministro Andreazza/RO, 27 de Janeiro de 2021.
Elaborado por
___________________________
ROZIANE CAPELINE
Coordenadora Orçamentária
Decreto nº 4.079/PMMA/2018
Aprovo o presente o termo de referência acima, bem como estou de acordo com
todas as informações prestadas nas declarações descritas acima.
SEMEC

SEMSAU

SEMAS

SEMAP

Ministro Andreazza –..................../.................................de.2021
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.
____________________________
José Alves Pereira
Prefeito Municipal
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ANEXO II
CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
A habilitação das empresas vencedoras do Pregão será feita pela análise da
documentação, ou da Certidão de Registro Cadastral - CRC da Prefeitura Municipal de
Ministro Andreazza. Caso haja alguma certidão vencida, a mesma deverá ser
encaminhada ao Pregoeiro exclusivamente via sistema, no prazo compreendido entre
a divulgação do edital no sítio eletrônico e o horário limite da sessão pública, conforme
descrito no preâmbulo deste edital. Os documentos de habilitação abaixo, que não
forem contemplados pelo CRC deverão também ser remetidos:
HABILITAÇÃO JURIDICA:
a)Identidade e CPF do responsável.
b) Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social em vigor e suas alterações, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e INSS. (Unificada)
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante.
1 – A regularidade poderá ser demonstrada mediante Certidão Negativa ou
positiva com efeitos de negativa de Débitos para com a Seguridade Social – INSS,
na hipótese de emissão da certidão antes de 03/11/2014, conforme Portaria
Conjunta RFB/PGFN N° 1751 de 02/10/2014 ou,
2 – Poderá ainda ser apresentada Certidão Conjunta Negativa da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que
abrange inclusive as contribuições para com a Seguridade Social – INSS.

f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440/11).
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
h) Registro válido da Licitante junto ao órgão da Vigilância Sanitária competente.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
i) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Financeira expedida pelo site do
Tribunal de Justiça da sede do licitante, conforme inciso II, do art. 31, da Lei n˚
8.666/93.
j) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega (Não se aplica ao Registro de
Preços) ou para a locação de materiais, não será exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial
do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto Federal nº 8.538, de 2015 e Art. 26
da Lei Municipal 3.696 de 2016);



O Balanço Patrimonial deverá possuir:
Índices Contábeis e respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do
mesmo;
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Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE
(podem ser assinados digitalmente),
Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta
Comercial ou código de registro);
Certidão de Regularidade Profissional do contabilista no Balanço Patrimonial para
comprovar que o Contador é habilitado na data de elaboração do BP;

DECLARAÇÕES: (Anexo V)
1. Declaração de ME/EPP/MEI/COOP.
2.Declaração de Ciência do Edital.
3.Declaração de Fato Superveniente.
4.Declaração de Não-emprego de Menores.
5.Declaração Independente de Proposta.
6.Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado.
7.Declaração de Acessibilidade.
8.Declaração de que os sócios não pertencem à administração.
A licitante que estiver com o Certificado de Registro Cadastral – CRC/PMC válida
estará dispensada da apresentação dos documentos de habilitação solicitados
no edital, ficando obrigatória a apresentação de:
* Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Financeira (Item "i"),
* Declarações (Modelo disponível no Anexo V),
* Certidões ou Documentos que estiverem vencidos junto ao CRC/PMC,
* Qualificação Técnica (quando exigido),
* Qualquer documento exigido no edital que não conste no CRC/PMC.
Será assegurado às empresas que tenham declarado sob as penas da lei a
condição de ME/EPP a possibilidade de regularização da documentação para
habilitação pertinente à regularidade fiscal, na forma prevista pelo art. 43 da Lei
Complementar nº 123/06.
Não serão aceitos, protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos exigidos no edital.
Os documentos anexados serão considerados originais para os efeitos legais. O
uso de documento falso para fraudar o caráter competitivo de uma licitação está
previsto no tipo penal do artigo 90 da Lei das Licitações, a Lei 8.666/1993.
Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos
como válidos, e no caso de omissão, os emitidos nos últimos 90 (noventa) dias para a
Certidão de Falência e Recuperação Judicial, e emitidos nos últimos 60 (sessenta)
dias para as demais.
O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixandolhes prazo para atendimento.
A aceitação das certidões exigidas está condicionada à verificação de sua
autenticidade e validade na internet nos sites: www.receita.fazenda.gov.br.
www.sefin.ro.gov.br,
www.previdenciasocial.gov.br,
www.caixa.gov.br,
www.tj.ro.gov.br e www.tst.jus.br, respectivamente. Em se tratando de empresas
licitantes com sede em outro município ou Unidade da Federação, tal procedimento
será realizado no site pertinente expresso na Certidão apresentada pela empresa.
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
PREFEITURA DE MINISTRO ANDREAZZA/RO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/SEMEC/2021
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos objetos abaixo
discriminados, conforme Edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em
epígrafe.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:
Declaramos que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser
utilizado para todas as comunicações oficiais, inclusive notificações, e nos
comprometemos em mantê-lo atualizado junto à Prefeitura de Ministro Andreazza/RO.
Declaramos conhecer e concordar com todas as condições deste edital e seus
anexos e apresentamos nossa proposta de preços para o fornecimento do objeto do
certame conforme valores e especificações técnicas a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

UND

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL
Atenção: O preenchimento desta proposta deve seguir estritamente a ordem e numeração dos itens
conforme Anexo III - Estimativa de Custos, incluindo a Marca (quando houver) sob pena de invalidação da
proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ dias (no mínimo 60 (sessenta) dias),
contados da data limite para recebimento das propostas.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Conforme o Termo de Referência e
Edital.
As despesas relativas a eventuais trocas dos produtos por força da garantia correrão
por conta da contratada.
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Declaramos, sob as penalidades da lei, que:
O(s) produto(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não recondicionado(s), não
remanufaturado(s) ou reciclado(s).
Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as
demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da
licitação em referência.
Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do
pertinente Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas
incidam sobre a presente licitação.
Declaramos também que:
a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de
maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta
licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante da Prefeitura de Ministro Andreazza/RO antes da abertura
oficial das propostas;
A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão
desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem
ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente
licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo
do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas
na Lei n˚ 8.666/93.
Local e data
_____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _______ /202X.
A
(endereço
Declaramos
modalidade

....(nome da empresa)........................, CNPJ/MF Nº ................, sediada .....
completo)..........., telefone para contato ..(.....)...................., e-mail .........,
para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na
de pregão, o que se segue:

Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para
efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06; (Declarar apenas quando for o caso)
Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e
que Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos
termos da Lei nº 10.520/02;
Declaramos que até a presente data inexiste(m) fato(s)superveniente impeditivo(s) para
habilitação, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou
suspensivo, por nenhum órgão da administração publica Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Declaramos não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º, da Constituição Federal de 1988;
Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de
maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pes soa;
Declaramos que não utilizamos de trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV
do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;
Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios
descritos no presente edital;
Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com a Prefeitura de Ministro
Andreazza/RO, que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de ec onomia mista.
Declaramos ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990).
A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a
falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o
crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, s em prejuízo do enquadramento em outras
figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 8.666/93.
Local e Data,
___________________________________

(Responsável legal e assinatura)
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃOELETRÔNICO Nº. ____/20___
PROCESSO Nº ________/20____.
Pelo presente instrumento, o Município de MINISTRO ANDREAZZA (RO), através da
Prefeitura Municipal, situada à Av. Pau Brasil Nº 5577 Bairro Centro, neste ato representado
pelo ordenador de despesa , Sr. xxxxxxx e as empresas qualificada no Anexo Único desta Ata,
resolvem Registrar Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO xxxxxxxx, que irão atender as
necessidades da Secretaria Municipal de xxxxxxxxx e demais órgãos e setores ligados a
mesma, da Prefeitura Municipal de MINISTRO ANDREAZZA/RO, conforme solicitação, nas
quantidades estimadas no Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no
instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipais Nº
4.865/2020 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto da presente Ata é constituir o Sistema de Registro de Preços,
com o respectivo registro de preços da proposta vencedora para eventual aquisição futura
de..., visando atender as necessidades da ...., para um período de .... meses, tudo em
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, no edit al, na
Proposta de Preços do Processo Administrativo n. ...., que constituem partes integrantes
desta Ata independente de transcrição.
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
CLÁUSULA SEGUNDA. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Ata correrão à
conta dos recursos consignados na dotação orçamentária da .......
Subcláusula Primeira. As despesas de outros órgãos ou entidades da Administração que
utilizarem a Ata correrão por sua conta.
DO VALOR
CLÁUSULA TERCEIRA. O valor da aquisição dos objetos a serem adquiridos são os
constantes da presente Ata, ofertado pela empresa acima classificada com o menor preço,
quais sejam:
ITEM

CÓD

DESCRIÇÃO

UND

QUANT.

MARCA

V. UNT

V. TOTAL

TOTAL GERAL
Subcláusula Primeira. Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo
fornecimento dos produtos objeto desta Ata.
DO REAJUSTE DE PREÇO
CLÁUSULA QUARTA. Não haverá reajuste do preço registrado.
Subcláusula Primeira. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Subcláusula Segunda. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
Subclausula Terceira. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
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b. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Subclausula Quarta. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO
CLÁUSULA QUINTA. A Ata de Registro de Preços terá vigência de.......meses, contados a
partir da data de sua publicação, nos termos do art. 4º do Decreto Federal n. 7.892/13 e suas
alterações e Decretos Municipais nº 4.865/2020.
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA
CLÁUSULA SEXTA. A administração não estará obrigada a adquirir os produtos da
DETENTORA desta Atade registro de Preços.
Subcláusula Primeira. A unidade requisitante deverá certificar-se da conveniência de
utilizar a ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no
mercado para fornecimento dos produtos, nas mesmas condições previstas neste
instrumento.
Subcláusula Segunda. A presente Ata apenas estará caracterizada após o recebimento pela
DENTENTORA das Autorizações de fornecimento emitidas pela unidade requisitante, as quais
deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a
DENTENTORA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua convocação para fazêlo. A Ata de Registro de Preços poderá ser retirada pela licitante na Prefeitura ou enviada
à mesma via: correios, e-mail ou fac-símile.
Subcláusula Terceira. Quando cabível a lavratura do contrato, a DETENTORA deverá
comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado na Subcláusula anterior para a retirada
da nota de empenho.
Subcláusula Quarta. A entrega da nota de empenho e a assinatura do contrato (quando este
for exigível) ficarão condicionadas à apresentação pela DETENTORA dos seguintes
documentos, devidamente atualizados:
a) Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – INSS/FEDERAL;
b) Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço–FGTS.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
Subcláusula Quinta. Os produtos deverão ser apresentados de acordo com as especificações
técnicas e demais disposições do Termo de referencia, Edital e proposta.
Subcláusula Sexta.
A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que
porventura ocasione a ... (Secretaria) ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos
decorrentes da presente Ata.
DA FORMA DE PAGAMENTO
CLÁUSULA SÉTIMA. Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá apresentar à
unidade requisitante a competente nota fiscal (e demais documentos que por ventura sejam
exigidos no edital), acompanhada do atestado de recebimento definitivo (quando for o caso) e
cópias das CNDs INSS/FEDERAL, FGTS e TRABALHISTA.
Subcláusula Primeira. Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da
documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data
em que se der a regularização.
Subcláusula Segunda. Para atestar o recebimento definitivo do objeto entregue (quando for o
caso), as unidades requisitantes terão o prazo de cinco dias úteis, contados da data da
entrega.
Subcláusula Terceira. As unidades requisitantes não poderão receber o produto diferente
daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa
ao fato.
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Subcláusula Quarta. O pagamento ficará condicionado à apresentação pela DETENTORA dos
seguintes documentos, devidamente atualizados:
a) Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – INSS/FEDERAL;
b) Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
Subcláusula Quinta. Estando regular a documentação apresentada, o pagamento devido será
depositado na conta corrente que a DETENTORA, em um dos Bancos informados pelas
mesmas, a critério da Secretaria Municipal de Fazenda.
Subcláusula Sexta. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a DETENTORA
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devido encargos moratórios, desde a
data limite par apagamento (30 dias após apresentação da nota fiscal) até a data do efetivo
pagamento pelo CONTRATANTE, que serão calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I X N X VP, onde:
Em = Encargos Moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I= I/365 I= 6/100/365
I= 0,00016438
Onde I = taxa percentual anual no valor de 6%
DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
CLÁUSULA OITAVA. A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus
empregados (EPI´s e/ou EPC´s) , em especial durante a entrega/ex ecução do objeto.
Subcláusula Primeira. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade,
sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
Subcláusula Segunda. A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que s olicitada, à
sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para
qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
Subcláusula Terceira. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigent es,
obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que
precedeu à celebração do presente Contrato.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA NONA. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a(s)
DETENTORA(S), efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Sétima.
Subcláusula Primeira. Fornecer e colocar à disposição da(s) DETENTORA(S) todos os
elementos e informações que se fizerem necessários à aquisição.
Subcláusula Segunda. Notificar, formal e tempestivamente, a(s) DETENTORA(S) sobre as
irregularidades observadas no cumprimento da aquisição.
Subcláusula Terceira. Notificar a(s) DETENTORA(S), por escrito e com antecedência, sobre
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.
Subcláusula Quarta. Acompanhar a execução do objeto contratado, efetuada pela(s)
DETENTORA, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão do
fornecimento.
Subcláusula Quinta. Fiscalizar a aquisição, conforme Art. 67 da Lei Federal Nº 8.666/93.
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Subcláusula Sexta. O Órgão gerenciador será responsável pela prática de todos os atos de
controle da Administração do SRP, tudo conforme o Dec. Federal n. 7.892/13 e Dec. n.
4.865/PMMA/2020.
Subcláusula Sétima. Cumprir com todas as determinações contidas no Termo de Referência e
edital de licitação.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA. A DETENTORA sujeitar-se-á as sanções previstas no capitulo IV da Lei
8.666/93, e em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou
em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais
dispostas nos artigos 86 a 88 da lei de licitações e contratos e do art. 7.º, da Lei nº
10.520/2002, além das responsabilidades civis e criminais.
a)
Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, poderá a Administração,
garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes penalidades:
I.Advertência;
II. Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual:
§ 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor contratado,
nos casos previstos nos incisos I a V do art. 78 da Lei 8.666/93, limitado a 10%
(dez por cento) a ser calculado sobre o valor dos serviços não executados;
§ em caso de reincidência por 03 (três) vezes no atraso que trata o item
anterior, poderá ser aplicada a sanção doa alínea b, sem prejuízo de outras
cominações;
III. Suspensão temporária em participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo de até 2 (dois) anos;
b) Pelo descumprimento total ou parcial do contrato pela Contratada, a Administração
poderá rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo de até 15(quinze) dias,
contado da comunicação oficial;
c) Não se aplica a multa referida no inciso II do item 13, em casos fortuitos ou de força
maior, condicionando a contratada a apresentar justificativa por escrito, até 24(vinte e
quatro) horas antes do término do prazo para a conclusão dos serviços.
d) Na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será
deduzido da importância a ser paga à empresa vencedora.
e) As sanções previstas nos incisos I, II e III do item anterior, poderão ser aplicadas às
empresas que em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível
federativo ou com suas entidades paraestatais:
I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes
Fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
II - Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação;
III - Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração,
em virtude de outros atos ilícitos praticados.
f) As penalidades previstas nesse tópico não excluem outras decorrentes da Lei nº
8.666/1993.
Subcláusula Primeira. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
outras.
Subcláusula Segunda. O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do
respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de
execução.

CPL
Processo Nº 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA – RO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO–SUPEL – webma i l : cpl @mi ni s troa ndrea zza .ro.gov.br

Folhas _______

Av. Pau Brasil, nº 5577 – Centro – Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 – (69) 3448-2361

Subcláusula Terceira. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe
franqueada vista ao processo.
DO CANCELAMENTO DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada pela
administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas l egais
aplicáveis à espécie;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos
praticados no mercado.
d) Tiverem presentes razões de interesse público.
Subcláusula Primeira. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita
pessoalmente ou enviada via: correios, e-mail ou fac-símile.
Subcláusula Segunda. Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata
também poderá ser cancelada por razões de interesse público.
Subcláusula Terceira. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de
rescisão dos contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.
Subcláusula Quarta. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
Subcláusula Quinta. Os preços registrados serão publicados trimestralmente
orientação da Administração. (art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93).

para

DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ficará a cargo da Administração a publicação do presente
instrumento, em extrato, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Ato Convocatório
do Pregão – Edital e seus anexos, bem com a proposta de preço escrita formulada pela(s)
DETENTORA(S) da Ata, constando os preços de fechamento da operação e a documentação
de habilitação, de cujos teores as partes declaram ter conhecimento e aceitam,
independentemente de sua anexação.
Subcláusula Primeira. Os documentos supracitados são considerados suficientes para, em
complemento a esta Ata definir a sua extensão, e desta forma, reger a execução adequada do
instrumento ora celebrado.
Subcláusula Segunda. Os casos omissos serão resolvidos pela secretaria em conjunto com a
Procuradoria Geral do Município (PGM), observadas às disposições estabelecidas na
legislação vigente.
Subcláusula Terceira. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de documentação relativa à licitaç ão, nem em relação às expectativas de
contratações dela decorrente.
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Subcláusula Quarta. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
Subcláusula Quinta. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
Subcláusula Sexta. As aquisições ou contratações adicionais (caronas) não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens registrados para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.(Atualizado pelo Decreto Federal N° 9.488 de 30 de Agosto de 2018)
Subcláusula Sétima. As aquisições ou contratações adicionais (caronas), não poderão exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo dos itens consignados na Ata de Registro de Preços
para o órgão gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.(Atualizado pelo Decreto Federal N° 9.488 de 30 de Agosto de
2018)
Subcláusula Oitava. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas a condição nela estabelecida, optar pela aceitação ou não da executar do objeto,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que estes não prejudiquem as
obrigações anteriormente assumidas.
Subcláusula Nona. Os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão sua vigência
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, obedecidos ao disposto no art.
57 da Lei nº 8.666/93.
Subcláusula Décima. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
DO FORO
CLÁUSULA DECIMA QUARTA. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal, Estado de Rondônia,
para dirimir todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, sendo esta,
competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente deste instrumento
contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Parágrafo único. E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que
produzam seus efeitos legais e jurídicos.
Ministro Andreazza/RO, __/__/20XX.
Assinaturas
____________________ ______________________
Prefeito Municipal Secretário Municipal
____________________ ______________________
EmpresaGerente do Reg. Preço
Testemunhas:
1) _______________________________________________
2) _______________________________________________

COD.
ITEM

LOTE

41228

01

41232

41231

02

03

43846

04

44888

05

41199

06
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ANEXO VI
TABELA DE QUANTITATIVO DE ITNS POR SECRETARIA
UND
QUANT
QUANT
QUANT
SEMEC SEMSAU SEMAS
Abacaxi de 1º qualidade, espécie perola. Embalado em
sacos plástico.
Abobora Cabotiá de primeira apresentado grau de
evolução completo tamanho, aroma próprio. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, frutos com casca sem
brilho, sem machucados e ferimentos e sem sinais de
podridão.
Abobora moranga; com peso unitário variando de 1 a 3
kg formato globular achatado, casca fina e de coloração
laranja escura e poupa avermelhada; devendo o lote
apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração;
não apresentar os defeitos ferimento, manchado ou
podridão; devendo ser entregue em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente e transparente; c
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
Achocolatado em pó de 1º qualidade, 400 gramas, solúvel
a base de açúcar, cacau em pó. Isento de soja ou farinha,
sujidades e materiais estranhos. Embalagem em pacote ou
lata de 400gramas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima

Kg

QUANT
SEMAP

QUANT
TOTA

V. UNTIRAIO

20

50

30

-

100

5,00

20

300

15

-

335

4,00

20

300

30

-

350

4,00

500

-

-

-

500

4,41

32

-

-

-

32

2,93

80

500

30

-

610

7,00

Kg

KG

Kg

Unidade

Pacote

48644

43848

41201

44890

07

08

09

10

41211

11

44891

12

44892

13

43852

14
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de 06 meses a partir da data de entrega.
Achocolatado em pó diet. Ingredientes - Ingredientes:
Água, Eritritol, Edulcorantes Naturais Glicosídeos de
Steviol, Conservantes Benzoato de Sódio e Sorbato de
Potássio, Acidulante Ácido Cítrico. Embalagem 210g
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
Achocolatado vitaminado em pó, instantâneo, com valor
energético de máximo 80 kcal por porção de 20g pote com
400 gramas, dizeres de rotulagem data de fabricação e
prazo de validade.
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.
Adoçante Diético, 100ml proporção de 0,032 ml (1 gota),
valor energético; cada gota contem 0,007 kcal-0,03kj
contem edulcorantes artificiais. Embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação
nutricional, número do lote data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.
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,

10

-

-

-

10

12,30

600

-

-

-

600

13,20

50

200

10

-

260

7,00

1550

1000

200

900

3650

7,73

-

100

10

-

110

7,00

05
520

300

30

-

05
850

7,20
7,10

305

200

30

-

535

28,30

Pote

Kg

Pote

Unidade

Unid.

Frasco
Maço
Kg

44893

15

44894

16

41254

17

44925

18

43856

19

41220

20

41192

21

41185

22

41184

23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA – RO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO–SUPEL

CPL
Processo Nº 005

Av. Pau Brasil, nº 5577 – Centro – Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 – (69) 3448-2361
webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

Folhas _______

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.
Apresuntado, composição carne suína – pré-cozido,
apresentação fatiado.
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
Azeite oliva, tipo extra virgem, acidez máxima 0,5 per,
prazo validade 2 anos. Frasco de 500 ml.
Azeitona verde , embalagem com no mínimo 250 gramas,
fruto em conserva. Cor, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem de vidro ou enlatado com
identificação na embalagem valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isentos de mofos
ou material estranho. Validade mínima de 06 meses a
contar da data de entrega.
Bala dura, tipo drops, sabor artificial, diversos sabores,
colorida artificial embalagem de 34 gramas.
Balas mastigáveis sortido, embaladas individualmente,
em embalagem original do fabricante, pacote de 700

Unidade

90

100

100

-

290

13,66

25

70

15

-

110

15,66

10

200

20

-

230

25,00

2010

500

100

-

2610

24,89

10

-

-

-

10

7,16

20

100

20

-

140

20,00

20

50

30

-

100

8,00

300

500

100

-

900

3,00

500

100

50

-

650

12,00

Unidade
Kg
Unidade

Kg
Frasco

Unid.

Unid.
Unid

41245

44896

44895

41233

44927

24

25

26

27

28

44897

29

44898

30
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gramas, com dados de identificação do produto data de
fabricação e prazo de validade.
Banana Comprida da terra de 1º qualidade embalada em
saco plástico transparente atóxico.
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.
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.
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 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 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

KG

50

300

10

-

360

6,00

200

-

-

-

200

6,83

3050

500

20

-

3570

6,56

710

200

15

-

925

6,00

500

-

-

-

500

6,30

20

-

-

-

20

6,70

1850

500

100

-

2450

6,40

Kg

Kg

Kg

Unidade

Unidade

Unidade

44928

48643

31

32

44926

33

41181

34

41180

35

43865

36
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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 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
Biscoito de maisena - Farinha de Trigo Fortificada com
Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal, Creme de
Milho, Açúcar Invertido, Amido, Sal, Estabilizante
Lecitina de Soja, Fermentos Químicos (Bicarbonato de
Amônio e Bicarbonato de Sódio), Acidulante Ácido
Láctico, Aromatizante e Melhorador de Farinha Protease
(INS 1101 i).
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 fermento
biológico. Pacote 400g
Bombom de chocolate , com recheio sortido e sabores
diversos, caixa com 400 gramas
Bombom, material chocolate, tipo com recheio, sabor;
diversos sabores e coberturas. Pacote de 900 gramas
Brócolis in natura, de cor verde, tamanho médio, firme e
fresca. Isento de enfermidades, lesões de origem física/

650

500

15

-

1165

6,30

650

500

100

-

1250

6,00

2000

-

-

-

2000

6,30

2000

100

20

-

2120

12,00

500

100

100

-

700

35,00

50

-

-

-

50

21,30

Unidade

Unidades

Unidade

Caixa
Pct.
kg

44899

37

44900

38

41207
41215

39
40

44929

41

44902

42

44901

43

41249

44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA – RO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO–SUPEL

CPL
Processo Nº 005

Av. Pau Brasil, nº 5577 – Centro – Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 – (69) 3448-2361
webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

Folhas _______

mecânica/ biológica, substância terrosa, sujidade ou corpo
estranho aderidos à superfície, insetos, parasitas e larvas.
Não pode estar amarelado.
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
Caldo de galinha, pacote com 1,01 kg
Canela em pó, pacote com 100 gramas.
Canjiquinha amarela/fina. Isento mofo, insetos, parasitas
e larvas. Embalagem deve estar intacta - pacote de 500g
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
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, resfriada sem osso, tipo de primeira.

400

-

-

-

400

6,98

190

1000

50

850

2090

11,60

05
2000

50
30
-

20
20
-

-

70
55
2000

40,00
30,00
3,00

2000

-

-

-

2000

29,00

3050

500

200

-

3750

29,00

-

500

10

-

510

30,00

Unidade

Unidade

Pacote
Pacote
Unidade
Kg

Kg
Kg

41253

43870

43871

45

46

47
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Embalada em saco plástico transparente atóxico
Carne de frango inteiro congelado, embalada em saco
plástico transparente atóxico.
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.
Cenoura in natura, cor laranja vivo. De aparência fresca,
firme e lisa, sem rugas. Isento de broto, enfermidades,
lesões de origem física/ mecânica/ biológica, substância
terrosa, sujidade ou corpo estranho aderido à superfície,
insetos, parasitas e larvas.
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, vitamina B6, ácido
fólico, vitamina D), probiótico e aromatizante vanilina. É
específico para complementar a alimentação de lactentes a
partir do 6º mês. CONTEM GLUTEM. ALERGICOS:
CONTEM DERIVADOS DE AVEIA E CEVADA. PODE
CONTER LEITE, TRIGO, SOJA E CENTEIO.
Embalagem sache 600g.

Kg

-

500

10

-

510

10,00

1250

200

20

-

1470

7,40

1550

200

20

-

1770

6,30

200

-

-

-

200

3,30

50

500

10

300

860

9,70

05

500

30

-

535

5,00

Kg

Kg

44916

48

Unidade

44930

49

Chá mate natural, a granel tostado – rende 15 litros caixa 250g. Ingredientes: Folhas de talos de erva-mate
tostada. Não contem Glúten.

Unidade

41204

50

Chá sabor camomila, apresentação caixa com 10 saches
peso liquido aproximado 10 gramas. Com prazo validade

Unid.

41203

43874

41217

44905

44903

44904

51

52

53

54

55

56

41173

57

41176

58

41225

59
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mínima de 12 meses a contar da data de entrega
Chá sabor canela erva doce, hortelã e cidreira, caixa com
10 ou 15 saches de 1g.
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.
Coco ralado pacote 200 gramas, coco ralado, embalagem
atóxica, contendo polpa de coco desidratada e conservador.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
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.
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.
Creme de leite , teor de gordura igual ou superior a 20%
lata com 300 gramas. Validade mínima de seis meses após
a entrega.
Doce de Leite, ingredientes 3 partes de leite e 1 de açúcar,
prazo validade mínima de 12 meses, característica
adicionais isento de amido, pote de 1 (um) kg
Doce em pasta tipo fruta. Embalagem de 1kg. Validade

Caixa

10

100

100

-

210

6,00

215

200

10

-

425

5,33

50

50

10

-

110

6,00

210

30

20

-

260

7,66

60

-

-

-

60

20,66

1.000

-

-

-

1000

18,90

30

100

30

-

160

4,00

08

100

30

-

138

12,00

10

50

30

-

90

18,00

Kg

Pacote

Unidade

Kg

Kg

Unid.
Unid.
Kg

41216
41219

60
61

44906

62

48607

63

44907

64

41158

65

44908

66

43882

67

44931

68

44909

69
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de 06 meses
Erva doce, pacote 40 gramas
Ervilha em conserva lata com 200 gramas
Extrato de tomate - sache 340g, com identificação do
produto,
marca
do
fabricante
prazo de validade e peso liquido, deverá ter no órgão
competente.
Farinha arroz. Indicado para Bolos, Pães e Empanados.
Componentes Alérgicos: pode conter leite, castanha-decaju, pecãs e derivados de soja. Não contém glúten.
Ingredientes: farinha de arroz é obtida através da moagem
de grão da espécie Oryza sativa, tratado termicamente para
inativação da enzima lipase, e posteriormente é embalada.
Pacote 1kg
Farinha de mandioca, seca, fina, do tipo 1 de boa
qualidade - pacote de 1 kg
Farinha de Rosca, material pão de trigo aplicação
culinária em geral pacote de 1 (um) 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

Pacote
Lata

05
20
1000

30
100
100

10
100
20

-

45
220
1120

10,00
4,00
3,18

10

-

-

-

10

21,70

710

100

20

-

830

6,10

-

50

10

-

60

12,00

730

200

100

-

1030

5,86

2025

500

20

-

2545

8,90

60

50

20

-

130

3,20

160

50

20

-

230

4,70

Unidade

Pacote

Kg
Unid.

Kg

Kg

Unidade
Unidade

43885

70

41174

71

41175

72

41177

73

43886

74

41189
48667

75
76

41242

77

41169

78

41172

79

48609

80
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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
Gelatina alimentícia tipo comum, sem sabor, apresentação
pó. Pacote de 12 gramas
Gelatina alimentícia, tipo dietético sabores variados,
apresentação pó.
Goiabada em barra de 1 (um) kg, ingredientes; goiaba,
açúcar, com identificação do produto e prazo de validade
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.
Iogurte sabores variados, embalagem com 200 ml.
Iogurte Zero lactose. Garrafa 850g. Sabor variado
Laranja pera; com diâmetro menor que 64mm; formato
esférico, casca com coloração verde alaranjado; textura
levemente áspera e ausência de umbigo não apresentar os
defeitos como; ferimento, podridão, dano por praga;
devendo ser entregue em embalagem plástica, flexível,
atóxica, resistente, transparente.
Leite condensado, ingredientes leite integral, açúcar, leite
pó integral e lactose, prazo validade de 1 (um) ano caixa de
395 gramas
Leite de coco, frasco de vidro com tampa metal 200 ml.
Leite de soja em pó. Extrato de soja, maltodextrina, óleo
de soja refinado, sal refinado, vitaminas (A, C, E e B6) e
minerais (Cálcio e Fósforo), aroma natural de baunilha,
estabilizante lecitina de soja e L-Metionina. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Embalagem 250g

Kg
Unid.
Unid.
Unid.

1500

200

-

-

1700

4,44

15

200

50

-

265

5,00

-

100

50

-

150

3,00

10

100

100

-

210

12,00

200

-

-

-

200

8,30

150
30
20

100
300

10
20

-

260
30
340

4,00
16,66
4,00

20

100

30

-

150

6,00

20
50

100
-

20
-

-

140
50

10,00
25,00

Kg
Unid.
Unid.

Kg

Unid.
Unid.
Unid

43887

81

41171

82

41170

83

43888

84

43889

85

41229

86

44910

87

41251

88

44932

89

44911

90
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Leite de soja, sabor original, sem sabor, liquido,
embalagem Tetra Park - 1L
Leite em pó, ingredientes açúcar, tipo integral prazo
validade 30 dias aberto de 120 fechado embalagem de 1 kg.
Leite em pó, tipo integral e instantâneo, prazo validade de
12 meses características adicionais Ferro, Vitamina A, D,
E, C. embalagem 400 gramas.
Leite longa vida integral, UHT, caixa 1L.
Leite semidesnatado, zero lactose - embalagem UHT de
1L.
Limão de 1º qualidade , espécie taiti. Embalada em sacos
plástico de 1 kg cada.
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.
Linguiça, tipo toscana Característica adicional congelada,
embalada em saco plástico transparente atóxico.
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

44912

91

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.

48610

92

Macarrão Parafuso com ovos. Isenta de parasitos e
larvas, mofo e materiais terrosos. Descrição: Sêmola de

Litro
Unid.

200

-

-

-

200

12,33

10

100

25

-

135

26,00

10

100

25

-

135

12,00

8080
1000

500

50

-

8630
1000

5,20
7,20

05

50

20

-

75

4,00

2000

-

-

-

2000

24,13

10

200

100

-

310

18,00

420

300

-

-

720

9,13

500

-

-

-

500

4,20

20

-

-

-

20

6,30

810

300

50

-

1160

4,20

Unid.
Litro
Litro
Kg
Kg
Kg

Kg
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Trigo Enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, Ovos
Pasteurizados, Corantes Naturais Urucum e Cúrcuma.
Embalagem 500g. Contem Gluten
41162

93

41191

94

41243

95

43896

96

41227

97

45599

98

Macarrão tipo espaguete com ovos pacote de 500g.
Maionese tradicional, embalagem contendo no mínimo
500gramas, com baixo teor de gordura, com identificação
do produto e prazo de validade.
Mamão de 1º qualidade , madura frutos do tamanho
médio, no grau máximo de evolução aroma e sabor da
espécie uniformes, não apresentar os defeitos como;
ferimento, podridão, dano por praga; devendo ser entregue
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparente.
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.
Manga, espécie Tommy. Embalada em sacos plástico de 1
kg cada
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: EDTAcálcico dissódico, BHT e ácido cítrico e corante natural de
urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural beta-caroteno.
Informação Nutricional Porção de 10g ITEM

Unid.

10
15

300
50

50
10

-

360
75

4,00
8,00

20

300

20

-

340

5,00

2000

-

-

-

2000

3,50

10

50

15

-

75

8,00

710

200

25

-

935

11,63

Unid.

Kg

kg

KG

Unidade

41244

99

44914

100

44933

101

44934

102

44935

103

44915

104

41197

105
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QUANTIDADE POR PORÇÃOVALORES
DIÁRIOS
Valor Energético 59 Kcal3
Fibra
alimentar
0g0
Carboidratos 0g 0 Gorduras saturadas 2,3g 10 Colesterol
0mg ** Sódio 98mg 4 Proteínas0g0 Gorduras Trans0g **
Vitamina A 45mcg 8 Gorduras totais 6,5g 12,
Melancia de 1º qualidade, graúda, isenta de fungos,
manchas, perfurações, livres de sujidades e objetos
estranhos, parasitas e larvas tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida madura, sem
rachadura, casca integra, consistente e firme, com polpa
firme e intacta, sem danos físicos.
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.
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
Molho alimentício tipo mostarda, tradicional, embalagem
frasco de 300 gramas.

50

300

20

-

370

3,00

170

200

20

-

390

10,50

320

30

20

-

370

4,56

110

100

30

-

240

4,90

1030

200

10

-

1240

4,02

600

-

-

-

600

13,31

05

50

50

-

105

7,00

Kg

Kg

Unidade
Unidade
Unidade

Kg

Frasco

41214

106

44936

107

41165

108

41213

109

45596

44938

48612

110

111

112
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Noz – moscada, aspecto físico grãos, aplicação culinária
em geral.
Óleo de girassol - embalagem peti – 900ml
Óleo vegetal comestível – óleo de soja refinado, garrafa de
900 ml óleo de soja, de primeira qualidade, 100% natural;
comestível; extrato refinado; limpo a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação quantidade
do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da data de entrega, frasco de 900 ml.
Reposição do produto; no caso de alteração do mesmo
antes do vencimento do prazo de validades e embalagem
danificada.
Orégano, aspecto físico granulado, pacote com 100
gramas.
PÃO DOCE: peso de 50g cada unidade, preparado a partir
de matéria-prima sã, de primeira qualidade, isentas de
matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de
conservação. Deverão ser acondicionadas em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o
produto seja entregue íntegro.
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.
Pão integral. Ingredientes: farinha de trigo integral,
glúten, óleo vegetal de soja, grão de trigo, inulina, flocos
de aveia, vinagre, sal, semente de girassol, gergelim,
semente de linhaça, farinha de linhaça e extrato de acerola.
ALÉRGICOS: contém aveia, trigo e derivados e derivados
de soja. Pode conter castanhas-do-pará, castanha-de-caju,
nozes, leite, triticale, centeio e cevada. Contém glúten.

Pacote
Unid

05

30

50

-

85

10,00

10
2810

1000

50

-

10
3860

16,46
9,00

05

30

30

-

65

15,00

-

-

-

400

19,60

2000

-

-

-

2000

18,30

400

-

-

-

400

9,00

Unid.

Pacote

400
kg

Kg

Pacote

48613

113

41252

114

41248

115

41246

116

41183

117

41179

118

41178

119

44940

120

41208

121

41255

122

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA – RO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO–SUPEL

CPL
Processo Nº 005

Av. Pau Brasil, nº 5577 – Centro – Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 – (69) 3448-2361
webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

Folhas _______

Embalagem 500g
Pão sem glúten e sem lactose. Água, amido de milho,
farinha de arroz, fibra vegetal (psyllium), espessante:
hidroxipropilmetilcelulose, óleo de girassol, proteína de
soja, fermento biológico, sal, fibra de cítricos, açúcar,
acidificante: ácido cítrico. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Peito de frango congelado sem osso, embalada em saco
plástico transparente atóxico.
Pepino de 1º qualidade espécie comum embalada em saco
plástico transparente atóxico.
Pimentão espécie verde de 1º qualidade embalada em
saco plástico transparente atóxico.
Pipoca – sabor doce embalagem com 45 gramas, as
embalagens devem conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de validade, quantidade de produto.
Prazo e validade de no mínimo 06 meses após a entrega.
Pirulito se chicle tipo 7. Pacote com 50 Unidades
Pirulito, recheado com chiclete de tuti-frutti, embalado
individualmente, em embalagem original do fabricante
pacote com 50 unidades, com dados de identificação do
produto, data de fabricação e prazo de validade, tamanho
do pirulito; 7,5 cm tamanho da bola; 2,5 cm.
Polvilho Azevedo, origem amilaceo mandioca, tipo grupo
fécula, embalagem com 500g, dizeres de rotulagem, data
de fabricação e prazo de validade.
Polvilho doce origem amilaceo mandioca, tipo grupo
fécula, embalagem com 500g dizeres de rotulagem, data de
fabricação e prazo de validade.
Queijo mussarela fatiado, fabricado com leite de vaca de
boa qualidade. Não prensado de consistência
semidura/rígida textura compacta, odor suave e sabor
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salgado, fornecidas em bandejas, com sif, validade de 30
dias a contar da data de entrega.
Queijo ralado, tipo parmesão pacote com 100 gramas.
Refresco em pó adoçado, sabores variados, embalagem
entre 20 e 30 gramas, dizeres de rotulagem, data de
fabricação e prazo de validade.
Repolho; verde arredondada; peso por unidade variando de
1,7 a 3,0 kg; apresentando coloração das folhas verdes e
textura lisa; o lote deverá apresentar homogeneidade visual
de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos como;
ferimento, podridão, dano por praga; devendo ser entregue
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparente.
Requeijão,
ingredientes
Coalho,
tipo
cremoso
Conservação 1 a 10 c Peso 250 gramas, tipo embalagem
copo prazo validade 8 dias aberto.
Sal refinado iodado isento mofo e umidade – pacote 1kg.
Salsicha tipo hot dog. Salsicha, origem de carne bovina,
tipo hot dog, sem pimenta, congelada. Deverá apresentar
coloração, odor, aspectos característicos. Contendo na
embalagem a identificação do produto, peso marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de
inspeção do órgão competente e data de embalagem.
Validade mínima de 20(vinte) dias a contar da data de
entrega.
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
Sardinha em conserva inteira sem cabeça, ingredientes
óleo comestível, prazo validade de 36 meses. Lata de 130
gramas
Seleta de legumes em conserva, lata de 200 gramas.
Suco apresentação em pó, pacote de 30 g.
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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.
Vinagre de álcool (branco), embalagem 750ml, com
identificação do produto, marca do fabricante prazo de
validade e peso liquido, deverá ter no órgão competente.
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