PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG
CNPJ: 18.307.488/0001-60

EDITAL DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 128/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2017
CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: “Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e
Gás P 13 para a Administração Municipal, conforme especificado no Anexo I deste Edital.”

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: dia 28/12/2017
às 09:00h.
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: dia 28/12/2017, após o
credenciamento. Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a
abertura da sessão ficarão prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente, nos mesmos
horários.
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Benedito Valadares, nº. 40, bairro
Centro, São João Evangelista/MG.
CONSULTAS AO EDITAL: na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço
acima.
ESCLARECIMENTOS: Telefax (33) 3412-2510, ou na sala da Comissão Permanente de
Licitação.
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, através do Pregoeiro e Equipe de
Apoio, instalados na Rua Benedito Valadares, nº. 40 - Centro, torna público que se acha
aberto o presente Pregão Presencial para Registro de Preços, do tipo menor preço por
item, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei
123/2006, Decreto n.º 887 de 04 e janeiro de 2013, e demais condições fixadas neste Edital.
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Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Prefeito
Municipal.
I – OBJETO

Constitui objeto da presente licitação Registro de Preços para contratação de empresa para o
fornecimento futuro e eventual de gêneros alimentícios, conforme especificado no Anexo I
deste Edital, a serem entregues de acordo com as requisições emitidas pelo Município. Os
licitantes deverão cotar o valor unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades
especificadas, sob pena de desclassificação.
II – CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A presente aquisição é realizada pelo Sistema de Registro de Preços, estando a
Administração desobrigada da aquisição do quantitativo total estimado, não cabendo ao
licitante vencedor qualquer garantia de fornecimento, conforme legislação pertinente e
disposição ora expressa neste Edital.
2.2. Assinada a Ata de Registro de Preços, os materiais ora licitados deverão ser fornecidos
em conformidade com as requisições emitidas pelo Setor de Compras da Prefeitura
Municipal, devendo os mesmos serem entregues no prazo máximo de 48h (quarenta e oito)
horas a contar do recebimento da respectiva requisição, no local especificado. Os materiais
serão entregues, sem ônus, no município de São João Evangelista/MG.
2.3. Os pagamentos serão quinzenais, com efetivação até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente ao das respectivas requisições, mediante a conferência do fornecimento por parte
do Setor de Compras da Prefeitura Municipal e a emissão da Nota Fiscal correspondente aos
produtos fornecidos. O pagamento somente será efetuado após a apresentação da Nota F
2.4. Do prazo do Registro de Preços: a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços pelas
partes, com prazo de vigência até 31/12/2017.
III - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS
3 - Cópia deste edital estará disponível na Comissão Permanente de Licitação com endereço
na Prefeitura Municipal de São João Evangelista/MG, no horário de 13 às 17 horas.
3.1 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame,
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no Diário Oficial “Minas
Gerais”, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.
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3.2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o Telefax
(33) 3412-2510, ou, ainda, para a Equipe do Pregão, no endereço constante à fl. 1 deste
Edital.
IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado
que cumpram plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.
4.1 - Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes dos licitantes efetivamente
credenciados.
4.2 - Não poderá participar da presente licitação empresa:
4.2.1 – suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de São
João Evangelista/MG;
4.2.2 – declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração
Pública;
4.2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
4.2.4 - em consórcio;
4.2.5 - com falência decretada;
4.3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
V - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
5.1 - Os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser apresentados em
envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua
parte externa, as seguintes informações:
AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017
“PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
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VI - PROPOSTA COMERCIAL
6.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II, ou em
modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, em uma via, com
identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e facsímile, e-mail, e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente
identificado e qualificado.
6.1.1 - A proposta e os lances deverão referir-se à integralidade do quantitativo do respectivo
item, não se admitindo propostas para a execução parcial de cada iten definido do Edital.
6.1.2 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas
decimais.
6.2 - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data
da sessão pública do Pregão.
6.3 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no
ato da entrega de sua Proposta Comercial.
6.4 - A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às
exigências previstas no Edital.
6.5 - O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.
6.6 – O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto licitado na sede do
município de São João Evangelista/MG, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas
com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos
ou acessórios.
6.7 - O licitante detentor do menor preço por item na etapa de lances do Pregão deverá
apresentar proposta comercial ajustada ao preço final, conforme modelo do Anexo II.
VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
7.1 - O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar a documentação abaixo
relacionada:
7.1.1 - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (modelo do Anexo V), assinada pelo
representante legal do licitante;
7.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual;
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7.1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do
documento de eleição de seus administradores;
7.1.4 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
7.1.5 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
7.1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
7.1.7 - prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, mediante apresentação de certidões emitidas pelas respectivas Secretarias
competentes do Estado e do Município;
7.1.8 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
emitida pela Caixa Econômica Federal;
7.1.9 - prova de regularidade relativa à seguridade social, emitida pelo órgão competente;
7.1.10 - Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo
cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 60 (sessenta) dias antes
da data fixada para entrega das propostas;
7.1.11 – Comprovante de regularidade de inscrição da licitante no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ;
7.1.12 – Certidão negativa e débitos trabalhistas.
7.2 - Os documentos relacionados no item 1 deste Título poderão ser substituídos pelo
Certificado de Registro Cadastral - CRC, do município de São João Evangelista, em vigor na
data da realização do Pregão, desde que expressamente indicados no referido cadastro.
7.2.1 – No caso de não constar no CRC documento exigido no item 1, o licitante deverá
complementar a documentação exigida.
7.2.2 - Se os documentos relacionados no item 1, indicados no CRC, estiverem com os prazos
vencidos, deverão ser apresentados novos documentos em vigor.
7.3 - O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta junto aos sites dos órgãos emissores
das Certidões para fins de habilitação.
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7.4 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos
extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.
7.4.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos
originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, durante a
sessão do Pregão.
7.4.2 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão
expedidor, deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do
Pregão.
7.5 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo
de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.
7.6 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste Título inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no
item 10 do Título X.
7.6.1 DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE:
7.6.1.1- Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa,
devidamente comprovada, a documentação de regularidade fiscal poderá ser apresentada após
ser declarada a vencedora, ou seja, para a homologação e posterior elaboração de contrato,
conforme estabelece a Lei Complementar Nº 123/2006 e suas alterações.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.6.1.2- Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
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a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
7.6.1.3- Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo
o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida
Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei
Complementar n.º 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei
Complementar n.º 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
e) O disposto no artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/06 somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
VIII – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
8.1 - O critério de julgamento será o de menor preço por item, ofertado para a execução do
objeto, desde que observadas as especificações e outras condições estabelecidas neste edital e
na legislação pertinente.
8.2 - Será desclassificada a proposta que:
8.2.1 - não se refira à integralidade do objeto;
8.2.2 - não atenda às exigências estabelecidas em diligências ou no edital;
8.2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos
do disposto no § 3º do art. 44 e inciso II do art. 48, da Lei Federal nº. 8.666/93;
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8.3 - Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa
decimal, inclusive este, caso apresentado.
8.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem.
8.5 - O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais
sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
IX - CREDENCIAMENTO
9.1 – No dia, hora e local designados no edital, o interessado ou seu representante legal
deverão proceder ao respectivo credenciamento junto ao Pregoeiro.
9.2 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu sócio,
proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia do Estatuto ou Contrato
Social atualizado da empresa ou Registro Comercial, no caso de empresa individual,
acompanhado de documento de identidade.
9.2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento
público ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo III com
firma reconhecida, comprovando a outorga de poderes necessários para a formulação de
propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com o
documento de identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove a
representação legal do outorgante.
9.3 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão
Presencial e a responsabilidade legal pelos atos praticados.
X - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
10.1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes das empresas licitantes, o
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos
licitantes.
10.2 - Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes contendo a
Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial e, separadamente, declaração,
conforme modelo do Anexo IV, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.
10.3 - O Pregoeiro, após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à verificação de sua
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, à conseqüente desclassificação das
propostas em desacordo e à divulgação dos preços cotados pelos licitantes.
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10.4 - O Pregoeiro classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de menor preço e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%
(dez por cento), relativamente à de menor preço.
10.4.1 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas neste
item, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 3 (três),
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas.
10.5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes
classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem
decrescente de valor.
10.5.1 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de apresentação dos lances.
10.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
10.5.3 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor de mercado.
10.5.4 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do edital e,
ainda, sendo compatível com o valor de mercado, esta poderá ser aceita.
10.6 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
10.7 - O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao Pregoeiro a Proposta
Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, no prazo máximo de 48 horas, a contar do
horário de realização do Pregão, sob pena de desclassificação.
10.7.1 - Os documentos deverão ser protocolizados, em envelope lacrado, com identificação
do licitante, número do Processo Licitatório e número do Pregão, na Prefeitura Municipal,
situada na Rua Benedito Valadares, nº. 40 – Centro, São João Evangelista/MG.
10.7.2 - O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do licitante, com
justificativa aceita pelo Pregoeiro.
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10.8 - Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope
“Documentação de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua
habilitação.
10.9 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
10.10 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências de habilitação,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
10.11 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.
10.12 - Caso seja necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do Pregão para realização
de diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato,
os licitantes presentes.
10.13 - Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os atos do
procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos
licitantes.
XI - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
11.1 – Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em
ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação.
11.2 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas
a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.
11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso.
11.4 - Os recursos e respectivas impugnações deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob
pena de não serem conhecidos:
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a) ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias
úteis, conforme estabelecido no item 2 deste título;
b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, I, “c” da Lei Federal nº 8.666/93;
c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo
razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo
representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado.
d) ser protocolizado na Prefeitura Municipal, situada na Rua Benedito Valadares, nº. 40,
bairro Centro, São João Evangelista/MG.
11.5 - O Município não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações
endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos, e que, por isso, não
sejam protocolizados no prazo legal.
11.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.7 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro que,
reconsiderando ou não sua decisão, o fará subir, devidamente informado, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
11.8 - Os recursos não terão efeito suspensivo e serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.
11.9 - A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes por meio
de publicação no “Minas Gerais”, Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.
11.10 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa,
protocolizadas no mesmo endereço estabelecido na alínea “d” do item 4 acima, no prazo de 2
(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao Pregoeiro,
que deverá decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante
vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
12.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
XIII - CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO
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13.1 - Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da adjudicatária será
convocado para a assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme minuta constante do
Anexo VI.
13.2 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar
de assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo solicitado prorrogação de prazo com
justificativa aceita pelo Pregoeiro, este examinará as propostas subseqüentes e a habilitação
dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao
edital, podendo ainda, negociar o preço.
13.3 - A contratada deverá indicar, no ato da assinatura do Contrato e sempre que ocorrer
alteração, 1 (um) Preposto qualificado para representá-la perante o Município e para
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, devendo este Preposto responder por todos os
assuntos relativos ao contrato e atender aos chamados do Município.
13.3.1 - O Preposto deverá possuir o conhecimento e a capacidade profissional necessários,
bem como ter autonomia e autoridade para resolver qualquer assunto relacionado com o
objeto contratado, verificando, constantemente, a sua boa execução.
13.4 - O Município e a empresa poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93, por repactuação
precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos,
obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e tendo
como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.
13.5 - O Município reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º, do artigo 65 da Lei Federal nº.
8.666/93.
13.6 – O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executada em associação
do fornecedor com terceiros, sem autorização prévia do Município, por escrito, sob pena de
aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
13.7 - Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação,
ocorridas durante a vigência do contrato, deverão ser comunicadas ao Município e, na
hipótese de restar caracterizada a frustração das regras e princípios disciplinadores das
licitações e contratos administrativos, ensejarão a rescisão do Contrato.
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13.8 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a solicitação,
autorização, acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência do Objeto do contrato
serão realizados pelo Município.
XIV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais
cominações legais.
14.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis:
14.2.1 - 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor do objeto adjudicado, por ocorrência,
no caso de a licitante deixar de fornecer o produto ou entregá-lo com atraso;
14.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da licitante não assinar o
Contrato ou, injustificadamente, desistir do fornecimento ou der causa à sua rescisão, bem
como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município, em face da
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o
percentual da multa a ser aplicada.
14.3 – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, deverá ser
recolhida pela contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da
sanção.
14.4 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
XV – PAGAMENTO
15.1 – O pagamento será efetuado mensalmente, mediante o recebimento definitivo do Objeto
com a conferência dos quantitativos fornecidos e emissão da respectiva Nota Fiscal.
15.2 – A Fiscalização do Município atestará a entrega do Objeto constante do documento
fiscal correspondente, o que servirá como meio de avaliação do cumprimento das obrigações
contratuais e constituirá requisito indispensável para a liberação dos pagamentos.
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15.3 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
por parte da licitante, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária,
compensação financeira ou paralisação do fornecimento.
XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Projeto Básico;
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação;
Anexo V - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Preços;
Anexo VII – Termo de Referência.

16.2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
16.3 - Uma vez incluído no processo licitatório nenhum documento será devolvido, salvo se
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de
licitantes desqualificados e envelopes “Documentação de Habilitação” de licitantes cujas
propostas tenham sido desclassificadas.
16.4 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais o Pregoeiro
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais
especializados.
16.5 - Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro
será considerado especificado e válido.
16.6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras durante
o certame e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde
que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do
processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93.
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16.6.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou
em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo
Pregoeiro ou Equipe de Apoio;
16.6.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a
inabilitação do licitante.
16.7 - As decisões do Prefeito Municipal e do Pregoeiro serão publicadas no “Minas Gerais”,
Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, quando for o caso, podendo ser
aplicado o disposto no § 1º, do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.
16.8 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos
e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a
matéria.
16.9 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o
Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante
ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.
16.10 - O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
16.11 - Fica eleito o foro da Comarca de São João Evangelista, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula
como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
São João Evangelista/MG, 11 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Gonçalves Coelho
Pregoeiro
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO

Projeto Básico visando o Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento
de gêneros alimentícios, conforme especificado abaixo:
Item

Descrição

Unidade

Quantid
ade

1

Achocolatado em pó: instantâneo, enriquecido com
vitaminas, cálcio e ferro, contendo os seguintes ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, emulsificante
lecitina de soja, sem glúten, embalagens em polietileno
atóxico, aluminizadas e resistentes, limpa, não violada,
resistente, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. Prazo de validade mínimo de seis
meses a partir da data de entrega.

PCT 400 G

6.000

2

Açúcar cristal: superior, livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, parasitas e detritos animais ou vegetais,
isento de sujidades e larvas, contendo na rotulagem tipo e/ou
classificação. Embalado em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos e não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

PCT 5KG

12.000

3

Água mineral natural: sem gás, acondicionada em copo
plástico higienizado, com protetor na parte superior.

COPO 200
ML

10.000

4

Alho in natura: com casca, de primeira qualidade, cabeças e
dentes compactos, limpos e grandes, sem danificações ou
lesões de origem física ou mecânica.

1 KG

2000

5

Amendoim em grão: sem sal, embalado em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, data
de validade, quantidade do produto. Prazo de validade
mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

PCT 500 G

1000

6

Amido de milho: produto amílaceo extraído do milho,
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas e parasitos, apresentado sob a forma de pó,
devendo produzir ligeira creptação quando comprimido entre
os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p,
mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p.

Sache 500G

500

Marca

V. Unit

V.
Total
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7

Apresuntado: produto da emulsão de carnes (gado e porco)
embutido. Com aspecto firme não pegajoso e sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, acondicionado em embalagem
plástica, com registro no Ministério da Saúde. A rotulagem
deve conter, no mínimo, as seguintes informações: peso, data
de validade, ingredientes, carimbo de inspeção estadual ou
federal, procedência, nome e/ou marca e informações
nutricionais.

1 KG

400

8

Arroz branco: descascado e polido, com grão longo e fino,
na coloração branca, tipo 1. Produto industrializado que ao
ser beneficiado, tem retirados o germe, a camada externa e a
maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda
apresentar grãos com estrias longitudinais visíveis a olho nu.
Embalado em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos
e não violados, resistentes, que garantem a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do iten, data de validade,
quantidade do produto e atender as especificações técnicas da
NTA 33 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978.
O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a
partir da data de entrega.

PCT 5KG

12.000

09

Biscoito salgado: tipo cream cracker. Ingredientes: farinha
de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais
substâncias permitidas. Acondicionados em pacotes de
polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados e embalados
em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do iten, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de seis meses a partir da data de entrega.

CX/2KG

400

10

Biscoito doce: tipo maisena. Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, sal
refinado, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e
bicarbonato de sódio), estabilizante lecitina de soja,
aromatizante melhorador de farinha metabissulfito de sódio.
Prazo de validade mínimo de seis meses a partir da data de
entrega.

CX/2KG

2000

11

Café: torrado moído, tipo tradicional, produto de primeira
qualidade. Grãos selecionados e livres de impurezas. Prazo
de validade mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

PCT 1 KG

6.000

12

Canjica grossa branca: tipo 1, ser de safra corrente. Isento
de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas.
Embalados em pacotes de plástico atóxico. Com prazo
mínimo de seis meses. Embalagem primária declarando a
marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade,
número de registro do produto no órgão competente e
procedência, termosselada, transparente e incolor.

PCT/500G

1600
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13

Canjiquinha amarela: embalados em pacotes em plástico
atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo
ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas, ausência
de sujidades, parasitas ou larvas. A embalagem primária
deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso
líquido, prazo de validade, iten, número do registro no órgão
competente.

PCT 1 KG

2500

14

Carne Bovina: intermediária, sem osso, moída, sem gordura,
carne de cor vermelha cereja, elástica, firme, com odor
agradável, isenta de cartilagem e sebo. A rotulagem do
produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Prazo de validade, nome do fornecedor, data de fabricação na
embalagem.

1 KG

15.000

15

Carne de boi: tipo músculo, peça inteira, sem osso, sem
gordura, carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com
odor agradável. A rotulagem do produto deverá estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo de validade, nome do
fornecedor, data de fabricação na embalagem.

1 KG

2.000

16

Colorau: de acordo com a NTA 02 a 85 deverá ser preparado
com matérias- primas sãs, limpas e de boa qualidade,
constituído de uma mistura de fubá com urucum em pó ou
extrato oleoso de urucum. Sal e óleos comestíveis. Livre de
matéria terrosa, detritos animais e vegetais e de sujidades..
Aparência de pó fino.Cheiro e sabor próprios, sem ranço.

PCT 1 KG

1200

17

Coxa e sobre coxa de frango: com osso, contornos
definidos, firmes e sem manchas, peça lisa e coloração clara,
pele aderente e odor característico. Livre de sujidades e,
penas. Não poderá conter excesso de gelo. Oproduto deverá
estar sempre em temperatura congelada. Embalagem intacta.
A rotulagem do produto deverá estar de acordo com a
legislação vigente. Prazo de validade, nome do fornecedor,
data de fabricação na embalagem.

1 KG

16.000

18

Extrato de tomate: classe simples, concentrado, substância
seca, menos cloreto de sódio, mínimo de 18% pp, coloração
vermelha, consistente, livre de impurezas, sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Isento de
fermentação e não indicar processamento defeituoso. Prazo
de validade mínimo de três meses a partir da data de entrega.

SACHÊ 340G

600

19

Farinha de mandioca: tipo 1, seca, branca, embalada em
saco plástico, transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, contendo, externamente, os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número do iten, data
de validade mínima de seis meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Produto com registro no Ministério
da Agricultura constante no rótulo e/ou na embalagem.

PCT 1KG

1.500

20

Farinha de milho: seca, fina, sem muito bejú, embalada em
saco plástico, transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, contendo, externamente, os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número
do iten, data de validade mínima de seis meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Produto com registro
no Ministério da Agricultura constante no rótulo e/ou na

PCT 1KG

600
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embalagem

21

Farinha de trigo: comum, enriquecida com ferro e ácido
fólico, produto obtido à partir da moagem do trigo duro,
limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20%,
com no mínimo 7% de proteína, umidade mínima entre
13,5% a 15%, cinzas até 0,80%, falling mínimo de 240
segundos, ausência de sujidades, parasitas e larvas,
determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996.
Embalagem em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Conter data de fabricação, a qual não deve ser
superior a trinta dias no ato da entrega, validade mínima de 5
meses a contar da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 1 KG

300

22

Feijão carioca: tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído
de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de
15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies, embalados em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação nutricional,
número do iten, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a
partir da data de entrega.

PCT 1 KG

6.000

23

Feijão preto: tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e
sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e
espécies, embalados em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número
do iten, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da
data de entrega.

PCT 1 KG

4.000

24

Fubá de milho: de primeira qualidade, granulação fina,
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Obtido
pela moagem de grãos de milho. Livre de matéria terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo
estar fermentado, rançoso e ter no máximo 15% de p/p de
umidade. Validade mínima de 6 meses. Embalagem primaria:
em pacotes de polietileno atóxico resistente Termossoldado
ou em filme de poliéster metalizado c/ polietileno.

PCT 1 KG

2.000

25

Gelatina em pó: composto basicamente de gelatina, açúcar e
aromatizante, nos sabores morango, uva, abacaxi, limão,
amora. Embalagem: caixa de papelão fino. Validade mínima
de 12 meses.

CX 35 G

1200

26

Leite em pó integral: padronizado, vitamina A, D. Não
conter glúten. Embalado em pacote aluminizado. Prazo de
validade: um ano após a entrega.

Pacote/400G

10.000
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27

Leite Longa Vida Integral Tetrapak, fonte natural de
proteínas e cálcio, manter todas as características naturais do
leite in natura, inclusive teor de gordura. Deverá constar na
embalagem do produto, tabela de informações nutricionais,
data de fabricação e prazo de validade e registro no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de
120 dias podendo ficar armazenado em temperatura
ambiente.
Linguiça tipo toscana de carne suína,temperada c/ alho,
pimenta, água, sal, açúcar, cebola, coentro, noz-moscada,
regulador de acidez: lactato de sódio, estabilizante:
tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato
monossódico, ntioxidante: isoascorbato de sódio,
aromatizante: aroma natural de extrato de alecrim,
conservador: nitrito de sódio, corante: ácido carmínico, sem
glúten.
Macarrão tipo espaguete: número 8, a base de sêmola de
trigo, ovos e corante beta-caroteno diluído em amido de
milho. Contém glúten. Prazo de validade mínimo de seis
meses a partir da data de entrega.

CX 1 LT

50.000

KG

1000

PCT 1 KG

7.000

30

Macarrão picado para sopa: (Padre Nosso / Ave Maria) a
base de sêmola de trigo, ovos e corante beta-caroteno diluído
em amido de milho. Contém glúten. Prazo de validade
mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

PCT 1 KG

7.000

31

Margarina vegetal: com sal, de acordo com a NTA 02 e 50.
Fabricada a partir de matérias-primas selecionadas.
Composto dos seguintes ingredientes básicos: óleo de milho,
óleo vegetal hidrogenado, leite em pó desnatado, sal, corante
beta caroteno. Estabilizante de lecitina de soja e mono
diglicerídeo. Conservador de sorbato de potássio. Acidulante
ácido láctico. Aroma artificial de manteiga. Deverá conter no
mínimo 80% de lipídios. Sem colesterol. Livre de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais.
Validade mínima de 9 meses.Embalagem: Pote plástico
lacrado. Tipo Delícia ou superior.

POTE 1 KG

1000

32

Milho de pipoca:1ª qualidade, grãos selecionados e graúdos.
Embalados em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo. Prazo de validade
mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

PCT 500G

800

33

Milho verde: em conserva, de acordo com a NTA 02 e 31.
Inteiras, com tamanho e forma regulares. Sem aditivos
químicos, conservadas em água e sal. Livre de fermentação.
Isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais
ou vegetais. O produto, inclusive o liquido de cobertura
devem ocupar, no mínimo 90% da capacidade do recipiente.
Aparência: grãos inteiros de consistência própria. Não
esmagados. Cor, cheiro e sabor próprios.Validade mínima de
12 meses. Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz
sanitário.

LATA 200G

800

28

29
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34

Óleo de soja: refinado, obtido de único vegetal, com
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar, isento de
ranço, tipo1, temperatura de ignição acima de 200 °C,
embalados em embalagens de politereftalato de etileno
(PET). Prazo de validade mínimo de seis meses a partir da
data de entrega.

Frasco 900ML

12.000

35

Peito de Frango: inteiro, com osso, resfriado, sem tempero,
embalagem transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da
Agricultura- DIPOA nº 304, de 22/04/96 e nº 145 de
22/04/98, da Resolução ANVISA nº 105 de 19/05/99.

Kg

2.000

36

Pipoca doce: Embalada em sacos plásticos atóxicos, limpos,
não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. Prazo de validade
mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

FARDO
40PCT DE
10G

1600

Kg

500

2 LT

5.000

250 ml

10.000

PCT 1 KG

1.400

41

Salsicha: tipo hot dog de carne bovina sem pimenta,
congelada. Feita a partir de carne beneficiada sob inspeção
veterinária. Deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações. O
produto deverá ser embalado em embalagem plástica atóxica,
resistente, ser rotulada e contendo as seguintes informações:
nome e endereço do

1 KG

1800

42

Suco concentrado caju: não fermentado, não alcoólico,
Pasteurizado. O produto não contém glúten. Ingredientes:
Polpa de caju (min. 90%) e água, Conservadores: Benzoato
de Sódio INS 211 (0,10%) Metabissulfito de Sódio INS 223
(0,02%) e Acidulante: Acido Cítrico INS 330 (0,01%) –
Corante Natural Carmim de Cochonilha INS 120 (qsp). Sem
nenhum tipo de contaminação. Sem necessidade de
refrigeração. Rendimento: 1X4: 5 litros. Validade mínima de
seis meses. Embalagem: frascos plásticos atóxicos

1 LT

2.000

37

38

39

40

Queijo tipo Mussarela –de alta qualidade, composto por
leite de vaca in natura, pasteurizado, fermento lácteo, coalho
de origem animal, sal e cloreto de sódio, fatiado, com peso
aproximado de 20 g por fatia.
Refrigerante: bebida não alcoólica, primeira linha,
gaseificada, em embalagem lacrada, sem vazamentos,
sabores, segunda linha (guaraná, cola, laranja,). Tipo CocaCoca, Guaraná Antártica, Fanta ou superior.
Refrigerante: bebida não alcoólica, segunda linha,
gaseificada, em embalagem lacrada, sem vazamentos,
sabores (guaraná, cola, laranja, uva, limão). Tipo Schin ou
superior.
Sal refinado: de grão alimentício, iodado, constituído por
cristais de cloreto de sódio de granulometria regular. Obtido
através da moagem de sal in natura seguida de processo de
purificação por lavagens sucessivas.
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43

Suco concentrado goiaba: não fermentado, não alcoólico,
Pasteurizado. O produto não contém glúten. Ingredientes:
Polpa de goiaba (min. 90%) e água, Conservadores: Benzoato
de Sódio INS 211 (0,10%) Metabissulfito de Sódio INS 223
(0,02%) e Acidulante: Acido Cítrico INS 330 (0,01%) –
Corante Natural Carmim de Cochonilha INS 120 (qsp).Sem
nenhum tipo de contaminação. Sem necessidade de
refrigeração. Rendimento: 1X4: 5 litros. Validade mínima de
seis meses. Embalagem: frascos plásticos atóxicos

1 LT

2.000

44

Suco concentrado manga: não fermentado, não alcoólico,
Pasteurizado. O produto não contém glúten. Ingredientes:
Polpa de manga (min. 90%) e água, Conservadores: Benzoato
de Sódio INS 211 (0,10%) Metabissulfito de Sódio INS 223
(0,02%) e Acidulante: Acido Cítrico INS 330 (0,01%) –
Corante Natural Carmim de Cochonilha INS 120 (qsp). Sem
nenhum tipo de contaminação. Sem necessidade de
refrigeração. Rendimento: 1X4: 5 litros. Validade mínima de
seis meses. Embalagem: frascos plásticos atóxicos

1 LT

2.000

45

Suco concentrado maracujá: não fermentado, não
alcoólico, Pasteurizado. O produto não contém glúten.
Ingredientes: Polpa de maracujá (min. 90%) e água,
Conservadores: Benzoato de Sódio INS 211 (0,10%)
Metabissulfito de Sódio INS 223 (0,02%) e Acidulante:
Acido Cítrico INS 330 (0,01%) – Corante Natural Carmim de
Cochonilha INS 120 (qsp). Sem nenhum tipo de
contaminação. Sem necessidade de refrigeração.
Rendimento: 1X4: 5 litros. Validade mínima de seis meses.
Embalagem: frascos plásticos atóxicos

1 LT

2.000

46

Vinagre de álcool: claro, fermentado acético de álcool,
acidez 4%. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada
em garrafas plásticas resistentes. Prazo de Validade: Mínimo
de oito meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, iten e
informações nutricionais.

VD 750 ML

100

KG

9.000

KG

3.000

Pente

4.000

KG

3.000

KG

12.000

KG

12.000

Pote/200g

1.000

Frasco/100ml

1.000

Unidade

5.000

47
48
49
50
51
52
53
54
55

Batata inglesa: grande, selecionada, sem manchas ou sinais
de deterioração, lavadas
Cebola branca de cabeça: grande, limpa e sem sinais de
deterioração
Ovos vermelhos: de galinha, selecionados, tamanho médio,
frescos.
Abóbora Moranga: 1ª qualidade; peso médio de 1kg
integro, consistência firme; casca livre de fungos.
Banana Prata (Média): de 1ª qualidade – tamanho médio,
casca livre de fungos, consistência firme.
Maçã Gala (Média): de 1ª qualidade, casca integra e livre de
fungos, consistência firme.
Requeijão Cremoso: embalado em pote de vidro com
tampa em metal, na cor branca (leitoso), com selo de
inspeção sanitária. Pote 250G . Tipo Itambé ou superior.
Adoçante líquido: embalado em vasilhame transparente,
com conta gota, zero açúcar recipiente de 100 ml.
Água Mineral, sem gás, frasco de 500 ml
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56

Gás de cozinha P 13

Botijão

3.000

57

Azeitona: Sachê 200G

Sachê

500

58

Sardinha: Lata 125G

Lata

500

59

Creme de leite: caixa 270G

Caixa

500

60

Leite Condensado: caixa 395G

Caixa

300

61

Chocolate Granulado: pct 1Kg

Pacote

900

62

Suco em pó: pacote 400g

Pacote

4.000

63

Melancia

Kg

5.000

64

Mamão

Kg

5.000

65

Tempero pronto: Sal, alho e cheiro verde. Pote 300g

Pote

1.000

66

Bala macia: Pct 600g

Pacote

6.000

67

Pirulito: Pct 50 unidades

Pacote 50 Und

6.000

68

Iogurte: bandeja com 6 und 540g

Bandeja 6 Und

5.000

69

Água mineral: galão 20 litros

Unidade

1.000

70

Queijo Minas

Kg

1.000

71

Preparo para bolo: sabores: chocolate, abacaxi, cocô e
leite condensado pct 400g

Pct 400g

2.000

72

Maçã Gala

Kg

2000

73

Laranja Campista

KG

500
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À EQUIPE DO PREGÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de gêneros
alimentícios, conforme especificado no Anexo I deste Edital.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, no mínimo, a contar da data da sessão
pública do Pregão.

................, ..... de .............. de 2017.

Empresa/CNPJ
Assinatura

,
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo

presente

instrumento,

credenciamos

o(a)

Sr.(a)

________________________

_________________________________________________, portador(a) do documento de
Identidade n.º ____________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________,
como representante da empresa ______________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, para participar da licitação acima
referenciada, instaurada pelo Município de São João Evangelista/MG, na qualidade de
representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem
como formular proposta comercial, efetuar lances, assinar documentos, manifestar-se em
nome da empresa, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos
os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

cidade, ____ de _______________ de 2017.
Assinatura: _____________________________________________________
Nome legível: ___________________________________________________
Qualificação: ___________________________________________________
Atenção: Reconhecer firma.
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
______________________________________________,

portador

do

Documento

de

Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________,
DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de
Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de
17.07.2002, sob pena de responsabilização nos termos da lei.
______________________, ____ de _______________ de 2017.
Assinatura: ______________________________________
Nome legível: ____________________________________
Qualificação: _____________________________________
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
______________________________________________,

portador

do

Documento

de

Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________,
DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art.
7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega
menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

______________________, ____ de _______________ de 2017.

Assinatura (representante legal): _________________________________
Nome legível: ________________________________________________
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MMINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 128/2017
PREGÃO Nº 44/2017

OBJETO: “Registro de Preços para contratação futuras e eventuais de gêneros alimentícios.

Aos --------------------------------, na Prefeitura Municipal de São João Evangelista/MG, situada
na Rua Benedito Valadares, nº. 40, Centro, o município de São João Evangelista/MG,
representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro de Queiroz Braga; e, do outro
lado as empresas------------------------, todos representados, conforme documento de
credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme
decisão exarada no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 44/2017, devidamente
HOMOLOGADO, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de gênenros
alimentícios para a Administração Municipal, nas quantidades estimadas e de acordo com as
especificações previstas no Anexo I do edital do Pregão 44/2017 e Anexo Único desta Ata de
Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO
2.1. O objeto será entregue mediante requisição do Município. A aquisição do objeto
registrado nesta Ata está condicionada à necessidade do Município, não se obrigando,
efetivamente, a adquirir as quantidades registradas, conforme é característico do Sistema de
Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS
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3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são
os constantes da planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão nº. 44/2017,
especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, constante da referida licitação.

3.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços serão observadas,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº. 44/2017, que a
precedeu. O presente instrumento possui força contratual, vinculando todos os fornecimentos
futuros, que obedecerão às suas cláusulas.

3.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
44/2017, registrado conforme a presente Ata de Registro de Preços, homologada através do
despacho do Exm. Sr. Prefeito Municipal.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos serão efetuados na forma disposta no edital do Pregão nº. 44/2017.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS
5.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços
registrados, reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos
no art. 15, inc. V da Lei 8.666/93, ou, quando alterações conjunturais provocarem a redução
dos preços praticados no mercado.

5.2. Os preços registrados poderão ser majorados em decorrência de fato superveniente de
natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
por solicitação motivada do interessado ao Município.

5.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas
analíticas, que comprovem a sua procedência, tais como listas de preços dos fabricantes, notas
fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários – que
embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do
pedido.
5.4. Prazo de entrega:
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5.4.1. O fornecedor deverá entregar os produtos decorrentes do Registro de Preços
imediatamente após o recebimento da ordem de compras no prazo máximo de 03 dias.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre o município de São João
Evangelista e as empresas referidas no preâmbulo deste instrumento terá validade até
31/12/2018.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Pela inexecução total ou parcial de cada contrato de fornecimento, representado pela nota
de empenho, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis, sejam administrativas ou penais, conforme o que estabelece o art. 81 e seguintes da
Lei 8.666/93:
7.1.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições do Edital e Ata de Registro de Preços;
b) Não realizar o imediato atendimento da ordem de fornecimento, sem justificativa
aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado.
7.1.2. Se por culpa do fornecedor, quando do recebimento da ordem de fornecimento, não
ocorrer o imediato fornecimento do medicamento, garantida a defesa prévia, ser-lhe-ão
aplicadas as seguintes penalidades:
a) advertência, na primeira vez que o fato ocorrer;
b) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da ordem de fornecimento, na segunda
vez que o fato ocorrer;
c) cancelamento do seu registro de preços, com suspensão temporária do direito de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de
2 (dois) anos, conforme art. 87, inc. III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; e multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do fornecimento, na terceira vez que o
fato ocorrer.
7.2. As importâncias relativas às multas, nos valores respectivos, serão descontadas do
pagamento devido, através da retenção de créditos decorrentes do fornecimento, até o limite
do valor apurado.
CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO
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8.1. O preço registrado poderá ser cancelado pelo município, nos termos das disposições do
Decreto nº 887, de 04 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços
do âmbito municipal.
CLÁUSULA NONA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:
9.1.1. Pelo Município, em caso de interesse público devidamente justificado;
9.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços;
9.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do vínculo decorrente desta
Ata de Registro de Preços;
9.1.5. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
9.2. Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência
60 (sessenta) dias, facultado ao Município a aplicação das penalidades previstas pelo
descumprimento contratual.
9.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s) pela Administração será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO VÍNCULO CONTRATUAL
10.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços, bem como o Edital do
Pregão nº. 44/2017 e as respectivas propostas vencedoras constituem as regras que regerão a
relação contratual, que ora é formalizada com a assinatura da presente Ata de Registro de
Preços.
10.2. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, bem como em retirar
a Nota de Empenho equivalente, caracteriza descumprimento da obrigação assumida,
sujeitando o infrator às penalidades do Edital e da Lei nº. 8.666/93. Neste caso, a critério do
Município, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço subseqüente, se
houverem outros registrados na presente ata, ou promover nova licitação.
10.3. O edital do Pregão n. 44/2017 integra a presente ata, independentemente de transcrição,
vinculando a sua interpretação para dirimir quaisquer dúvidas e ou interpretações.
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10.5. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterada com de acordo com as
disposições da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº. 8.666/93 em sua atual
redação, e pelo Decreto Municipal nº. 887 de 04 de janeiro de 2013, bem como pelos
princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública.
11.2. O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no
cronograma ocorra após seu vencimento.
11.3. A existência de produtos registrados não obriga a Administração a adquiri-los, no
entanto, os fornecedores que tenham seus preços registrados não poderão se recusar a fornecêlos, no prazo de vigência do respectivo Registro de Preços de que participar.
11.4. Ao fornecedor que tenha seu preço registrado é assegurada a preferência do
fornecimento, em igualdade de preço e condições.
11.5. As partes elegem o foro da Comarca de São João Evangelista/MG para dirimir qualquer
controvérsia oriunda da presente Ata de Registro de Preços.
E por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente Ata de Registros de Preços, em 2
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também assinam abaixo.
São João Evangelista/MG, data
Município de São João Evangelista – MG
Contratante
Pedro de Queiroz Braga
Prefeito Municipal
Fornecedores:
Testemunhas:
1ª _________________________________
Nome:
RG:

CPF:

2ª _________________________________
Nome:
RG:

CPF:
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ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº. 044/2017.

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimenticios.

Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços, tipo menor preço por item, devidamente HOMOLOGADA, a
classificação das empresas participantes, para o objeto pretendido, conforme Mapa de Lances
parte integrante da Ata de Registro de Preços e deste Anexo.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1 Aquisição de gêneros alimentícios.
2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Item

Descrição

Unidade

Quantid
ade

1

Achocolatado em pó: instantâneo, enriquecido com
vitaminas, cálcio e ferro, contendo os seguintes ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, emulsificante
lecitina de soja, sem glúten, embalagens em polietileno
atóxico, aluminizadas e resistentes, limpa, não violada,
resistente, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. Prazo de validade mínimo de seis
meses a partir da data de entrega.

PCT 400 G

6.000

2

Açúcar cristal: superior, livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, parasitas e detritos animais ou vegetais,
isento de sujidades e larvas, contendo na rotulagem tipo e/ou
classificação. Embalado em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos e não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

PCT 5KG

12.000

3

Água mineral natural: sem gás, acondicionada em copo
plástico higienizado, com protetor na parte superior.

COPO 200
ML

10.000

4

Alho in natura: com casca, de primeira qualidade, cabeças e
dentes compactos, limpos e grandes, sem danificações ou
lesões de origem física ou mecânica.

1 KG

2000

5

Amendoim em grão: sem sal, embalado em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, data
de validade, quantidade do produto. Prazo de validade
mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

PCT 500 G

1000

6

Amido de milho: produto amílaceo extraído do milho,
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas e parasitos, apresentado sob a forma de pó,
devendo produzir ligeira creptação quando comprimido entre
os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p,
mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p.

Sache 500G

500

Marca

V. Unit

V.
Total
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7

Apresuntado: produto da emulsão de carnes (gado e porco)
embutido. Com aspecto firme não pegajoso e sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, acondicionado em embalagem
plástica, com registro no Ministério da Saúde. A rotulagem
deve conter, no mínimo, as seguintes informações: peso, data
de validade, ingredientes, carimbo de inspeção estadual ou
federal, procedência, nome e/ou marca e informações
nutricionais.

1 KG

400

8

Arroz branco: descascado e polido, com grão longo e fino,
na coloração branca, tipo 1. Produto industrializado que ao
ser beneficiado, tem retirados o germe, a camada externa e a
maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda
apresentar grãos com estrias longitudinais visíveis a olho nu.
Embalado em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos
e não violados, resistentes, que garantem a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do iten, data de validade,
quantidade do produto e atender as especificações técnicas da
NTA 33 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978.
O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a
partir da data de entrega.

PCT 5KG

12.000

10

Biscoito salgado: tipo cream cracker. Ingredientes: farinha
de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais
substâncias permitidas. Acondicionados em pacotes de
polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados e embalados
em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do iten, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de seis meses a partir da data de entrega.

CX/2KG

400

11

Biscoito doce: tipo maisena. Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, sal
refinado, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e
bicarbonato de sódio), estabilizante lecitina de soja,
aromatizante melhorador de farinha metabissulfito de sódio.
Prazo de validade mínimo de seis meses a partir da data de
entrega.

CX/2KG

2000

12

Café: torrado moído, tipo tradicional, produto de primeira
qualidade. Grãos selecionados e livres de impurezas. Prazo
de validade mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

PCT 1 KG

6.000

13

Canjica grossa branca: tipo 1, ser de safra corrente. Isento
de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas.
Embalados em pacotes de plástico atóxico. Com prazo
mínimo de seis meses. Embalagem primária declarando a
marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade,
número de registro do produto no órgão competente e
procedência, termosselada, transparente e incolor.

PCT/500G

1600
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14

Canjiquinha amarela: embalados em pacotes em plástico
atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo
ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas, ausência
de sujidades, parasitas ou larvas. A embalagem primária
deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso
líquido, prazo de validade, iten, número do registro no órgão
competente.

PCT 1 KG

2500

15

Carne Bovina: intermediária, sem osso, moída, sem gordura,
carne de cor vermelha cereja, elástica, firme, com odor
agradável, isenta de cartilagem e sebo. A rotulagem do
produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.
Prazo de validade, nome do fornecedor, data de fabricação na
embalagem.

1 KG

15.000

16

Carne de boi: tipo músculo, peça inteira, sem osso, sem
gordura, carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com
odor agradável. A rotulagem do produto deverá estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo de validade, nome do
fornecedor, data de fabricação na embalagem.

1 KG

2.000

17

Colorau: de acordo com a NTA 02 a 85 deverá ser preparado
com matérias- primas sãs, limpas e de boa qualidade,
constituído de uma mistura de fubá com urucum em pó ou
extrato oleoso de urucum. Sal e óleos comestíveis. Livre de
matéria terrosa, detritos animais e vegetais e de sujidades..
Aparência de pó fino.Cheiro e sabor próprios, sem ranço.

PCT 1 KG

1200

18

Coxa e sobre coxa de frango: com osso, contornos
definidos, firmes e sem manchas, peça lisa e coloração clara,
pele aderente e odor característico. Livre de sujidades e,
penas. Não poderá conter excesso de gelo. Oproduto deverá
estar sempre em temperatura congelada. Embalagem intacta.
A rotulagem do produto deverá estar de acordo com a
legislação vigente. Prazo de validade, nome do fornecedor,
data de fabricação na embalagem.

1 KG

16.000

19

Extrato de tomate: classe simples, concentrado, substância
seca, menos cloreto de sódio, mínimo de 18% pp, coloração
vermelha, consistente, livre de impurezas, sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Isento de
fermentação e não indicar processamento defeituoso. Prazo
de validade mínimo de três meses a partir da data de entrega.

SACHÊ 340G

600

20

Farinha de mandioca: tipo 1, seca, branca, embalada em
saco plástico, transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, contendo, externamente, os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número do iten, data
de validade mínima de seis meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Produto com registro no Ministério
da Agricultura constante no rótulo e/ou na embalagem.

PCT 1KG

1.500

21

Farinha de milho: seca, fina, sem muito bejú, embalada em
saco plástico, transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, contendo, externamente, os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número
do iten, data de validade mínima de seis meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Produto com registro
no Ministério da Agricultura constante no rótulo e/ou na

PCT 1KG

600
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22

Farinha de trigo: comum, enriquecida com ferro e ácido
fólico, produto obtido à partir da moagem do trigo duro,
limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20%,
com no mínimo 7% de proteína, umidade mínima entre
13,5% a 15%, cinzas até 0,80%, falling mínimo de 240
segundos, ausência de sujidades, parasitas e larvas,
determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996.
Embalagem em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Conter data de fabricação, a qual não deve ser
superior a trinta dias no ato da entrega, validade mínima de 5
meses a contar da data de entrega na unidade requisitante.

PCT 1 KG

300

23

Feijão carioca: tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído
de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de
15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies, embalados em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação nutricional,
número do iten, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a
partir da data de entrega.

PCT 1 KG

6.000

24

Feijão preto: tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e
sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e
espécies, embalados em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número
do iten, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da
data de entrega.

PCT 1 KG

4.000

25

Fubá de milho: de primeira qualidade, granulação fina,
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Obtido
pela moagem de grãos de milho. Livre de matéria terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo
estar fermentado, rançoso e ter no máximo 15% de p/p de
umidade. Validade mínima de 6 meses. Embalagem primaria:
em pacotes de polietileno atóxico resistente Termossoldado
ou em filme de poliéster metalizado c/ polietileno.

PCT 1 KG

2.000

26

Gelatina em pó: composto basicamente de gelatina, açúcar e
aromatizante, nos sabores morango, uva, abacaxi, limão,
amora. Embalagem: caixa de papelão fino. Validade mínima
de 12 meses.

CX 35 G

1200

27

Leite em pó integral: padronizado, vitamina A, D. Não
conter glúten. Embalado em pacote aluminizado. Prazo de
validade: um ano após a entrega.

Pacote/400G

10.000
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28

Leite Longa Vida Integral Tetrapak, fonte natural de
proteínas e cálcio, manter todas as características naturais do
leite in natura, inclusive teor de gordura. Deverá constar na
embalagem do produto, tabela de informações nutricionais,
data de fabricação e prazo de validade e registro no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de
120 dias podendo ficar armazenado em temperatura
ambiente.
Linguiça tipo toscana de carne suína,temperada c/ alho,
pimenta, água, sal, açúcar, cebola, coentro, noz-moscada,
regulador de acidez: lactato de sódio, estabilizante:
tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato
monossódico, ntioxidante: isoascorbato de sódio,
aromatizante: aroma natural de extrato de alecrim,
conservador: nitrito de sódio, corante: ácido carmínico, sem
glúten.
Macarrão tipo espaguete: número 8, a base de sêmola de
trigo, ovos e corante beta-caroteno diluído em amido de
milho. Contém glúten. Prazo de validade mínimo de seis
meses a partir da data de entrega.

CX 1 LT

50.000

KG

1000

PCT 1 KG

7.000

31

Macarrão picado para sopa: (Padre Nosso / Ave Maria) a
base de sêmola de trigo, ovos e corante beta-caroteno diluído
em amido de milho. Contém glúten. Prazo de validade
mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

PCT 1 KG

7.000

32

Margarina vegetal: com sal, de acordo com a NTA 02 e 50.
Fabricada a partir de matérias-primas selecionadas.
Composto dos seguintes ingredientes básicos: óleo de milho,
óleo vegetal hidrogenado, leite em pó desnatado, sal, corante
beta caroteno. Estabilizante de lecitina de soja e mono
diglicerídeo. Conservador de sorbato de potássio. Acidulante
ácido láctico. Aroma artificial de manteiga. Deverá conter no
mínimo 80% de lipídios. Sem colesterol. Livre de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais.
Validade mínima de 9 meses.Embalagem: Pote plástico
lacrado. Tipo Delícia ou superior.

POTE 1 KG

1000

33

Milho de pipoca:1ª qualidade, grãos selecionados e graúdos.
Embalados em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo. Prazo de validade
mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

PCT 500G

800

34

Milho verde: em conserva, de acordo com a NTA 02 e 31.
Inteiras, com tamanho e forma regulares. Sem aditivos
químicos, conservadas em água e sal. Livre de fermentação.
Isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais
ou vegetais. O produto, inclusive o liquido de cobertura
devem ocupar, no mínimo 90% da capacidade do recipiente.
Aparência: grãos inteiros de consistência própria. Não
esmagados. Cor, cheiro e sabor próprios.Validade mínima de
12 meses. Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz
sanitário.

LATA 200G

800

29

30
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35

Óleo de soja: refinado, obtido de único vegetal, com
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar, isento de
ranço, tipo1, temperatura de ignição acima de 200 °C,
embalados em embalagens de politereftalato de etileno
(PET). Prazo de validade mínimo de seis meses a partir da
data de entrega.

Frasco 900ML

12.000

36

Peito de Frango: inteiro, com osso, resfriado, sem tempero,
embalagem transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da
Agricultura- DIPOA nº 304, de 22/04/96 e nº 145 de
22/04/98, da Resolução ANVISA nº 105 de 19/05/99.

Kg

2.000

37

Pipoca doce: Embalada em sacos plásticos atóxicos, limpos,
não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. Prazo de validade
mínimo de seis meses a partir da data de entrega.

FARDO
40PCT DE
10G

1600

Kg

500

2 LT

5.000

250 ml

10.000

PCT 1 KG

1.400

42

Salsicha: tipo hot dog de carne bovina sem pimenta,
congelada. Feita a partir de carne beneficiada sob inspeção
veterinária. Deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações. O
produto deverá ser embalado em embalagem plástica atóxica,
resistente, ser rotulada e contendo as seguintes informações:
nome e endereço do

1 KG

1800

43

Suco concentrado caju: não fermentado, não alcoólico,
Pasteurizado. O produto não contém glúten. Ingredientes:
Polpa de caju (min. 90%) e água, Conservadores: Benzoato
de Sódio INS 211 (0,10%) Metabissulfito de Sódio INS 223
(0,02%) e Acidulante: Acido Cítrico INS 330 (0,01%) –
Corante Natural Carmim de Cochonilha INS 120 (qsp). Sem
nenhum tipo de contaminação. Sem necessidade de
refrigeração. Rendimento: 1X4: 5 litros. Validade mínima de
seis meses. Embalagem: frascos plásticos atóxicos

1 LT

2.000

38

39

40

41

Queijo tipo Mussarela –de alta qualidade, composto por
leite de vaca in natura, pasteurizado, fermento lácteo, coalho
de origem animal, sal e cloreto de sódio, fatiado, com peso
aproximado de 20 g por fatia.
Refrigerante: bebida não alcoólica, primeira linha,
gaseificada, em embalagem lacrada, sem vazamentos,
sabores, segunda linha (guaraná, cola, laranja,). Tipo CocaCoca, Guaraná Antártica, Fanta ou superior.
Refrigerante: bebida não alcoólica, segunda linha,
gaseificada, em embalagem lacrada, sem vazamentos,
sabores (guaraná, cola, laranja, uva, limão). Tipo Schin ou
superior.
Sal refinado: de grão alimentício, iodado, constituído por
cristais de cloreto de sódio de granulometria regular. Obtido
através da moagem de sal in natura seguida de processo de
purificação por lavagens sucessivas.
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44

Suco concentrado goiaba: não fermentado, não alcoólico,
Pasteurizado. O produto não contém glúten. Ingredientes:
Polpa de goiaba (min. 90%) e água, Conservadores: Benzoato
de Sódio INS 211 (0,10%) Metabissulfito de Sódio INS 223
(0,02%) e Acidulante: Acido Cítrico INS 330 (0,01%) –
Corante Natural Carmim de Cochonilha INS 120 (qsp).Sem
nenhum tipo de contaminação. Sem necessidade de
refrigeração. Rendimento: 1X4: 5 litros. Validade mínima de
seis meses. Embalagem: frascos plásticos atóxicos

1 LT

2.000

45

Suco concentrado manga: não fermentado, não alcoólico,
Pasteurizado. O produto não contém glúten. Ingredientes:
Polpa de manga (min. 90%) e água, Conservadores: Benzoato
de Sódio INS 211 (0,10%) Metabissulfito de Sódio INS 223
(0,02%) e Acidulante: Acido Cítrico INS 330 (0,01%) –
Corante Natural Carmim de Cochonilha INS 120 (qsp). Sem
nenhum tipo de contaminação. Sem necessidade de
refrigeração. Rendimento: 1X4: 5 litros. Validade mínima de
seis meses. Embalagem: frascos plásticos atóxicos

1 LT

2.000

46

Suco concentrado maracujá: não fermentado, não
alcoólico, Pasteurizado. O produto não contém glúten.
Ingredientes: Polpa de maracujá (min. 90%) e água,
Conservadores: Benzoato de Sódio INS 211 (0,10%)
Metabissulfito de Sódio INS 223 (0,02%) e Acidulante:
Acido Cítrico INS 330 (0,01%) – Corante Natural Carmim de
Cochonilha INS 120 (qsp). Sem nenhum tipo de
contaminação. Sem necessidade de refrigeração.
Rendimento: 1X4: 5 litros. Validade mínima de seis meses.
Embalagem: frascos plásticos atóxicos

1 LT

2.000

47

Vinagre de álcool: claro, fermentado acético de álcool,
acidez 4%. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada
em garrafas plásticas resistentes. Prazo de Validade: Mínimo
de oito meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, iten e
informações nutricionais.

VD 750 ML

100

KG

9.000

KG

3.000

Pente

4.000

KG

3.000

KG

12.000

KG

12.000

Pote/200g

1.000

Frasco/100ml

1.000

Unidade

5.000

48
49
50
51
52
53
54
55
56

Batata inglesa: grande, selecionada, sem manchas ou sinais
de deterioração, lavadas
Cebola branca de cabeça: grande, limpa e sem sinais de
deterioração
Ovos vermelhos: de galinha, selecionados, tamanho médio,
frescos.
Abóbora Moranga: 1ª qualidade; peso médio de 1kg
integro, consistência firme; casca livre de fungos.
Banana Prata (Média): de 1ª qualidade – tamanho médio,
casca livre de fungos, consistência firme.
Maçã Gala (Média): de 1ª qualidade, casca integra e livre de
fungos, consistência firme.
Requeijão Cremoso: embalado em pote de vidro com
tampa em metal, na cor branca (leitoso), com selo de
inspeção sanitária. Pote 250G . Tipo Itambé ou superior.
Adoçante líquido: embalado em vasilhame transparente,
com conta gota, zero açúcar recipiente de 100 ml.
Água Mineral, sem gás, frasco de 500 ml
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57

Gás de cozinha P 13

Botijão

3.000

58

Azeitona: Sachê 200G

Sachê

500

59

Sardinha: Lata 125G

Lata

500

60

Creme de leite: caixa 270G

Caixa

500

61

Leite Condensado: caixa 395G

Caixa

300

62

Chocolate Granulado: pct 1Kg

Pacote

900

63

Suco em pó: pacote 400g

Pacote

4.000

64

Melancia

Kg

5.000

65

Mamão

Kg

5.000

66

Tempero pronto: Sal, alho e cheiro verde. Pote 300g

Pote

1.000

67

Bala macia: Pct 600g

Pacote

6.000

68

Pirulito: Pct 50 unidades

Pacote 50 Und

6.000

69

Iogurte: bandeja com 6 und 540g

Bandeja 6 Und

5.000

70

Água mineral: galão 20 litros

Unidade

1.000

71

Queijo Minas

Kg

1.000

72

Preparo para bolo: sabores: chocolate, abacaxi, cocô e
leite condensado pct 400g

Pct 400g

2.000

73

Maçã Gala

KG

2000

74

Laranja Campista

KG

500

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1 O objeto da presente contratação destina-se ao fornecimento de produtos caracterizados
como comuns, assim entendidos, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade estejam
objetivamente definidos, utilizando-se de especificações usuais no mercado e que, portanto,
seja adotada a modalidade de licitação adequada preferencialmente na forma presencial,
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3.2 Recomenda-se ainda que o julgamento das propostas de preços seja pelo critério do
MENOR PREÇO, sendo declarada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço e que
atenda a todos os requisitos e exigências do certame.
3.3 – A critério da Administração poderá ser solicitada amostra do material, no prazo de 02
dias úteis, a partir da notificação, para fins de verificação da aceitabilidade da proposta.
4. CONDIÇÕES DE ENTREGA E FORNECIMENTO
4.1 Local da Entrega: Prefeitura Municipal de São João Evangelista – MG. Rua Bendito
Valadares, n° 40, centro, São João Evangelista – MG. CEP: 39705-000.
4.2 Forma de Fornecimento: Os produtos deverão ser entregues de acordo com a necessidade
da Prefeitura Municipal de São João Evangelista.
4.2.1 A entrega poderá ser realizada pela contratada de segunda a sexta-feira, em horário
comercial;
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 A Contratante compromete-se a:
5.1.2 Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar o fornecimento do objeto do
presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas
dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante,
principalmente as de segurança, inclusive àquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e
permanência em suas dependências;
5.1.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo
de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas;
5.1.4 Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas no presente Termo de Referência;
5.1.5 Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos
fornecimentos;
5.1.6 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do
objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de
informação e qualidade exigidos;
5.1.7 Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o
especificado no Termo de Referência;
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5.1.8 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com o estabelecido no Item 7 deste Termo
de Referência;

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A contratada compromete-se a:
6.1.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência;
6.1.2 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a,
direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;
6.1.3 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante;
6.1.4 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
execução do contrato e também às demais informações internas da contratante, a que a
contratada tiver conhecimento;
6.1.5 Indenizar a contratante por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal que possa advir
direta ou indiretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;
6.1.6 Executar fielmente o contrato e este Termo de Referência, em conformidade com as
cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, de forma a
não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.
6.1.7 O objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas Especificações
Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as
especificações de materiais descritos neste Termo de Referência.
6.1.8 A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da
contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

7.1 Do Recebimento
7.1.1 O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o Inciso II
do artigo 73 da Lei 8.666/93, da seguinte forma:
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7.1.1.1 Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhados da devida Nota
Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável da Divisão
de compras e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota
Fiscal é assinado.
7.1.1.2 Definitivamente: após verificação da qualidade e quantidade do material e
conseqüente aceitação e se confirmada a conformidade com as especificações técnicas a Nota
Fiscal será atestada pela Divisão de Transportes.
7.1.2 A contratante rejeitará os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste
Termo de Referência. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se que os
fornecimentos foram executados em desacordo com o especificado, com defeito ou
incompleto, os responsáveis da contratante notificarão a empresa fornecedora para que a
mesma providencie a correção necessária dentro dos prazos de recebimento.
7.1.3 Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos
produtos fornecidos pelo prazo da garantia, obrigando-se a substituir a suas expensas aquele
que apresentar falha ou defeito no prazo estabelecido no Item 9.
7.2 Do Pagamento
7.2.1 O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, tendo
sido cumpridos todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, devidamente
atestada;
7.2.2 O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho, sem
o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido
prazo para a empresa fornecedora fazer a substituição da nota fiscal;
7.2.3 O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 15 (quinze) dias úteis
contados da data do recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de São João
Evangelista,
7.2.4 A contratante efetuará o pagamento somente para a empresa contratada, vedada a
negociação dos documentos de cobrança com terceiros, ou a sua colocação em cobrança
bancária;
8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a
Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades
previstas na legislação pertinente.
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8.2 Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas
as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.
9. DA GARANTIA.
9.1 A empresa fornecedora deverá prestar garantia mínima pelo período de 03 meses, sem
qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia terá início após o atesto da Nota Fiscal;
11. JUSTIFICATIVA
A contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios deve-se a necessidade
de abastecimento das cozinhas do órgãos públicos Municipais inclusive para as Escolas
Municipais para oferecimento de merenda aos alunos.
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MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
“Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios e
gás P13 de São João Evangelista/MG.”
Termo de contrato de fornecimento de gêneros alimentícios e gás P13, que fazem entre
si o Município de São João Evangelista, CNPJ nº. 18.307.488/0001-60, com sede na
Prefeitura Municipal, situada na Rua Benedito Valadares, nº. 40, Centro, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Pedro de Queiroz Braga, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa ----------------------------, CNPJ nº. -------------------------------,
localizado na -------------------------, nº. --------------------, bairro,cidade, neste ato representada
pelo(a) sócio(a) ----------------------------------, CPF ---------------------------, CI-------------------, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo assinadas, firmam
o presente contrato, que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, atendidas as
cláusulas e condições que se enunciam a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato o
fornecimento ao Município, pela contratada, generos alimentícios, para a Administração e
alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme Anexo I, parte integrante deste
contrato, mediante entregas diárias programadas, conforme requisição do Município,
especificadamente:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA VIGÊNCIA -

O preço total

estimado do objeto do presente contrato é de R$ -------------------- (valor por extenso).
Parágrafo Único - Este contrato terá vigência de 12 (doze) messes a partir de sua
assinatura a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será
realizado até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao do fornecimento, mediante a
apresentação da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Único - Os preços dos produtos objeto deste contrato não sofrerão
reajuste.
CLÁUSULA QUARTA - DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS – Os produtos
objeto deste contrato serão entregues diariamente, de acordo com as requisições emitidas e
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nos locais e horários previamente definidos pelo Município.
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1 – O descumprimento total ou parcial do presente contrato acarretará a sua rescisão
por parte da Administração, da forma prevista na Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo da aplicação
das penalidades cabíveis, conforme previsão contida neste contrato:
5.4.1 – Advertência;
5.4.2 – Pelo atraso injustificado no fornecimento, fica sujeito o Contratado às
penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8.666/93, na seguinte conformidade:
5.4.2.1. atraso de até 2 (dois) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos
produtos requisitados, por dia de atraso;
5.4.2.2 - atraso superior a 2 (dois) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
dos produtos requisitados, por dia de atraso.
5.4.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da
Lei Federal 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos produtos não
entregues, sem prejuízo das demais penalidades pecuniárias previstas neste Convite.
5.4.4. Multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada
para complementação ou realização da obrigação não cumprida.
5.4.5. Aplicadas as multas, a Administração as descontará do primeiro pagamento que
fizer à Contratada, após a sua imposição.
5.4.6. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
5.4.7 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município por prazo não superior 02 (dois) anos.
5.4.8 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
5.4.8 - É assegurado ao município o direito de optar pela dedução do valor da multa de
qualquer pagamento que deva ser efetuado à contratada.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – A despesa decorrente desta
licitação correrá pelas seguintes dotações (as dotações serão informadas no ato de assinatura
do contrato)
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO - Este contrato poderá ser rescindido na
hipótese de atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias no cumprimento dos prazos de
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entrega nele previstos, constituindo, igualmente, motivos para a sua unilateral rescisão
quaisquer das circunstâncias arroladas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, quando pertinentes.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A
contratada se obriga a manter, durante a execução do contrato, compativelmente com as
obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação comprovadas na
licitação que deu origem ao presente contrato.
Parágrafo Único – A contratada compromete-se ainda a fornecer os alimentos licitados
devidamente armazenados, em conformidade com as normas vigentes.
CLÁUSULA NONA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de São João
Evangelista para a resolução de quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente contrato de
fornecimento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas
instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos.
São João Evangelista, data
Município de São João Evangelista – MG
Contratante
Pedro de Queiroz Braga
Prefeito Municipal

Contratado
Testemunhas:

1ª __________________________________
Nome:
RG:

CPF:

2ª ___________________________________
Nome:
RG:

CPF:
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