PREGÃO PRESENCIAL Nº PP08/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

1.

PREAMBULO

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DO POÇO – Estado da Bahia torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo como finalidade à seleção da
proposta mais vantajosa para a execução do objeto deste Edital, observando-se o disposto na Lei Federal n°
10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, além das condições previstas neste Edital.
1.2 A presente licitação será do tipo menor preço por item, com data de abertura marcada para o dia 04 de julho de
2019 às 08:30h e acontecerá na sede da Prefeitura localizada na Rua Durval Gama, 414 – Centro desta cidade.
2.

OBJETO

2.1 A presente licitação, tem por objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios
constantes no Edital e seus anexos.
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de acordo com as especificações

DA RETIRADA DO EDITAL

3.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 13:00 horas, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na
Rua Durval Gama, 414, centro, na cidade de Várzea do Poço – Bahia.
3.2 A integra deste Edital estará disponível em www.varzeadopoco.ba.gov.br
3.3 Maiores informações pelo telefone: (74) 3639-2284 ou pelo E-mail: licitacao@varzeadopoco.ba.gov.br
4

DA PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus
anexos.
4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma ou mais
das situações a seguir:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação;
b) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 28 do Decreto nº
5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a
Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;
e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou 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;
f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
g) Empresas de que sejam proprietários, parentes até o terceiro grau dos membros da comissão julgadora desta
licitação;
h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa);
i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
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DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1 Os documentos deverão ser entregues até o dia 04 de julho de 2019 às 08:30h, endereçados ao Pregoeiro da
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DO POÇO. Em envelopes distintos e fechados por cola ou lacre, contendo
as seguintes descrições:
AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DO POÇO
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO
NOME DA PROPONENTE
AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DO POÇO
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
NOME DO PROPONENTE:
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5.2 Deverá ser apresentada, fora dos envelopes Nº 01 e 02, Declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação de acordo com o modelo constante no Anexo III deste Edital.
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DO CREDENCIAMENTO

6.1 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópia do Ato Constitutivo / Contrato Social,
acompanhado de cópia da cédula de identidade;
6.2 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através de
Declaração (Modelo constante no Anexo II deste Edital) ou instrumento procuratório com firma reconhecida em
cartório, acompanhado de cópia da cédula de identidade, conferindo poderes para a prática de todos os atos
inerentes a procedimento licitatório;
6.3 A empresa licitante que desejar os benefícios ofertados pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar,
nesta fase, documento comprobatório que indique sua condição de ME ou EPP.
6.4 Estes documentos poderão ser emitidos pela internet, como optante ao Simples, como também aqueles que
estejam consolidados no Contrato Social como ME/EPP, devidamente registrado, ou outro documento que
comprove o enquadramento da mesma.
6.5 Nenhuma pessoa poderá representar mais de um Licitante;
6.6 O licitante que preferir, poderá entregar os envelopes referentes à licitação, junto a Comissão Permanente de
Licitação do Município, com a antecedência que lhe convier, durante o horário de expediente externo da Prefeitura,
sem prejuízo para a sua participação, no entanto, se não comparecer à sessão do Pregão, ou deixar de enviar
representante com poderes para participar do processo, não poderá alegar prejuízo por não lhe ser aberto a
oportunidade de ofertar lances, nem de recorrer das decisões do pregoeiro.
6.7 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação pertinente, ser
entregue em separado dos envelopes 01 e 02.
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DA PROPOSTA

7.1 A Proposta deverá observar o seguinte:
I.
Ser formulada de preferência em papel timbrado da Proponente, ou no Anexo VI do presente Edital,
apresentada em uma via, constando o nome, endereço completo e o n° do CNPJ;
II.
Ser redigida em Português, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas;
III.
Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação
do(s) signatário(s), cargo que exerce (Diretor, Administrador e/ou Procurador), e o n° do CPF e/ou RG;
IV.
Ter validade de no mínimo 60 dias contados da data de homologação desta licitação;
V.
Os preços deverão ser cotados em moeda nacional, incluído todos os custos diretos e indiretos relativos
ao objeto do Edital;
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DA HABILITAÇÃO:

8.1 No processo de habilitação será observado os benefícios trazidos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.
8.2 Para habilitação na presente licitação será exigido dos licitantes:
8.2.1
I.
II.

DA REGULARIDADE JURÍDICA:
Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores devidamente registrados;
No caso de Sociedade Anônima, Cooperativa ou Associação Civil, estatuto da empresa, com suas alterações
acompanhadas da ata de eleição dos atuais diretores e no caso de Sociedade por Ações o Ato
Constitutivo acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício;
III. Cédula de Identidade e CPF do(s) responsável(eis) pela empresa.
IV. Alvará de localização e funcionamento da empresa.

8.2.2
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

8.2.3

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com validade na data de sua
apresentação;
Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal de origem da empresa;
Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual;
Certidão Negativa de Débitos com os Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débitos com FGTS;
Certidão Negativa de Débitos com a Justiça do trabalho (CNDT)

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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I.

certidão negativa de falência ou concordata, ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.

8.2.4
I.

DOS DEMAIS DOCUMENTOS:
Declaração de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme Modelo constante do Anexo V ;
II. Declaração de Fato Superveniente impeditivo de Habilitação, conforme Modelo constante do Anexo IV deste
Edital
III. Declaração de conhecimento das condições do edital, conforme Modelo Constante no Anexo VIII deste Edital
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DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

9.1 No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o
credenciamento dos interessados em participar do certame.
9.2 Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento
aos requisitos de habilitação, modelo constante no Anexo III deste Edital, e em envelopes separados, a proposta de
preços e os documentos de habilitação.
9.3 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
I. seleção da proposta de menor preço por item e das demais com preços até 10%(dez por cento) superior
àquela;
II. Não havendo pelo menos 3(três) preços na condição definida no item anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
9.4 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se
por meio de sorteio no caso de empate de preços.
9.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da
próxima rodada de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
9.6 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e
o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido preço melhor.
9.7 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores ao último lance ofertado,
observada a redução mínima entre os valores dos lances que é de R$ 0,01 (um centavo de real).
9.8 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
9.9 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
9.10 O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a redução do preço.
9.11 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o pregoeiro examinará a
oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável
cujo autor atenda os requisitos deste Edital, caso em que será declarado vencedor do certame.
9.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de
seu autor.
9.13 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
I. substituição e apresentação de documentos;
II. verificação acentuada por meio eletrônico de informações.
9.14 A administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante será inabilitada.
10 DO DIREITO AO RECURSO
10.1 Após a declaração do vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, que será imediatamente lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para
a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
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10.2 As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço
mencionado no preâmbulo deste Edital.
10.3 O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão,
no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente motivado dos fatos e fundamentos
legais em parecer anexo ao recurso.
10.4 Decorrido o prazo, sem a juntada do recurso pelo licitante que manifestou interesse em recorrer, importará na
decadência do direito de recorrer, e o prosseguimento imediato do processo pelo Pregoeiro, adjudicando-se o
objeto desta licitação ao licitante declarado vencedor e encaminhando o processo à Homologação do Prefeito
Municipal.
11 DAS PENALIDADES:
11.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita às
penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente de:
I. Advertência;
II. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega das mercadorias, limitado esta a 30 (trinta) dias,
após o qual será considerado inexecução contratual;
III. Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão
do direito de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE VÁRZEA DO POÇO-BA, pelo
prazo de 01(um) ano;
IV. Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do
direito de licitar e o impedimento de contratar com a PREFEITURA DE VÁRZEA DO POÇO - BA, pelo
prazo de 02(dois) anos;
V. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato;
11.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
11.3 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e
contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
I. Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
II. Apresentação de documentação falsa para participação no certame;
III. Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
IV. Não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
V. Comportamento inidôneo;
VI. Cometimento de fraude fiscal;
VII. Fraudar a execução do contrato;
VIII. Falhar na execução do contrato.
11.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta,
seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as
suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
11.5 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
11.6 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta
ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual
12 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da seguinte Dotação:
Unidade: 02.02.00 - 02.05.00 – 02.07.010 – 02.08.010
Projeto /Atividade: 2006, 2007, 2014, - 1.030 - 2042 - 2033
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.11 (Merenda Escolar ) e 3.3.9.0.30.12 (outros gêneros alimentícios)
Fonte de Recurso: 00/01/02/14/15/19
13 DO SISITEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a firmar as contratações que deles possam advir, nem
mesmo nas quantidades estimadas no Termo de Referência, podendo inclusive a administração promover licitação
específica para aquisição de um ou mais item, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do
registro de preço terá a preferência de fornecimento.
13.2 A partir da assinatura na Ata de Registro de Preço, o licitante registrado se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas
as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legais legais pelo descumprimento de
qualquer de suas cláusulas.
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13.3 Homologada a licitação pela autoridade competente, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, item a item, convocará os licitantes vencedores para, no prazo maximo de 3
(três) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinarem a Ata de Registro de Preços que,
depois de cumpridos nas condições estabelecidas, com validade de 12 meses, a partir da data de sua assinatura,
prorrogará na forma do art. 4º §2º do Decreto nº 3.931/01.
13.4 Em não comparecendo, tempestivamente, para a assinatura da Ata de Registro de Preço, o licitante convocado
decairá do seu direito à contratação, conforme preceitua o art. 4º, incissos XXII e XXIII da Lei nº 10.520/2002 e o
art. 27, do Decreto nº 5.450/2005.
13.5 A ata de registro de preço é um documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso para
futura contratação pela Prefeitura Municipal de Várzea do Poço ou dos interessados, e destina-se ao registro dos
preços e a subsidiar o acompanhamento destes. A ATA indicará o fornecedor, o órgão contratante e as condições a
serem praticadas, conforme as disposições contidas neste Edital, item a item.
13.6 Com a assinatura na Ata de Registro de Preços, a empresa que teve o seu preço registrado assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, observado os quantitativos
estimados.
13.7 Os preços poderão ser reajustados obedecendo a legislação vigente.
14 DA CONTRATAÇÃO
14.1 A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 3 (três) dias corridos, contados da
homologação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízos de outras sanções estabelecidas nas Leis
10.520/2002 e 8.666/1993.
14.2 Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de administração,
apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
14.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
14.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações,
compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento
15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou autenticadas
por servidor desta Administração Pública Municipal, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia
disponibilizada por intermédio da Internet.
15.2 As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão consideradas válidas até 60 (sessenta) dias da
data de emissão, exceto as emitida pela Internet.
15.3 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos
Licitantes credenciados, das propostas escritas e dos último lances verbais apresentados, na ordem de
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em
conformidade com as disposições do item acima.
15.4 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos
trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes.
15.5 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho
fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93.
15.6 Fica entendido que o Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer informação contida
em um documento e omitida no outro, será considerada.
15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
15.8 Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos ou propostas
relativos ao presente processo licitatório.
15.9 Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital,
deverão ser solicitadas por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Durval Gama, 414, ou
pelo telefone (74) 3639-2284, no horário compreendido entre as 08 e 13 horas, preferencialmente, com
antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
15.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de
expediente normal subseqüentes aos ora fixados
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16 DO FORO
16.1 Fica eleito o foro da Comarca de Várzea do Poço, Estado da Bahia, para as ações que porventura decorram do
presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante.
17 ANEXOS DO EDITAL
17.1 Integram este EDITAL os seguintes anexos:
I. Termo de Referência;
II. Modelo de Credenciamento
III. Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
IV. Modelo de Declaração de Fato Superveniente impeditivo de Habilitação;
V. Modelo de Declaração de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93;
VI. Modelo de Proposta de Preços;
VII. Ata de Registro de preço;
VIII. Declaração de Ciência dos termos do Edital;
Várzea do Poço, 03 de junho de 2019.

Willyan da Silva Paixão
Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
Em observância ao disposto no Artigo 14 da Lei 8.666/93, e para atender as necessidades da gestão pública,
elaboramos o presente Termo de Referência para que, através do procedimento legal pertinente, seja efetuada a
aquisição/contratação do Material/Serviço descrito na planilha do item 2 para manutenção de veículos e maquinários,
por meio de licitação.
2. DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO
Item

Quant.

Un

60

UN

2

Açúcar Cristal Granulado - Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct 01 Kg.

4000

KG

3

Adoçante Dietético Artificial Líquido – A base de aspartame, não apresentar
composição xintol ou sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, quantidade do produto, número de registro. Deverá
apresentar validade mínima de (6) seis meses a partir da data de entrega. Registro no
ministério da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De acordo com a portaria
38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83 (Decreto 12.486/78). Embalagem com 100 ml.

20

UN

4

Alimento a Base De Amido De Tapioca _ Rico em vitaminas e minerais isento de
sacarose com fibra e prebio1 em latas de flandres ou alumínio limpas, isenta de
ferrugem, não amassadas, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações
técnicas da Portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de
origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir
da data de entrega. Embalagem 400g.

150

UN

5

Ameixa em calda, .embalada em lata limpa isenta de ferrugem, não amassada, não
estufada, resistente, que garanta a integridade do produto, limpas, secas, não violadas e
resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.lt de 150g.

24

UN

6

AMIDO DE MILHO produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas isenta de matérias terrosas e parasitas, não podendo está úmidas,
fermentados ou rançosos. sob a forma de pó. EMBALAGEM 500G

60

UN

1

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO - em pó instantâneo vitaminado. Deverá ser obtido de matérias
primas são e limpas isento de matérias terrosas e parasitas. Aspecto: pó homogêneo,
cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Ingredientes: açúcar,
cacau em pó solúvel e sal refinado, não conte glúten - embalagem de 800 gr
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7

Apresuntado, deve apresentar textura, cor, sabor, odor característico. Não será aceito
consistência mole, estufamento da embalagem, manchas esverdeadas ou pardacentas.
A embalagem deve estar intacta e s/ violação, com identificação do produto, marca e
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde e SIF. Deverá ser transportado sob condições
adequadas de temperatura (sob refrigeração). De acordo com os regulamentos vigentes.

36

KG

8

Arroz Branco – longo, constituído de grãos inteiros, com teor de unidade máxima 15%,
isento de sujidades e materiais estranhos. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct de 01 Kg

400

kg

9

Arroz Integral – Tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de unidade
máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct de 01 Kg

100

kg

10

Arroz Parbolizado – Tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de unidade
máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct de 01 Kg

400

kg

11

AVEIA, em flocos FINO, 100% natural, 200g sem aditivos ou conservantes. embalagem,
com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo
de validade, peso liquido e de acordo com a Resolucao 12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para Alimentos – CNNPA.

48

UN

12

AZEITE, de oliva, puro, extra virgem, sem colesterol. Embalagem com 200 ml, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS. O
produto devera ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

12

UN

13

Bala mastigável, colorida artificialmente e sabores variados. peso liquido
700g.contendo dados do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.

50

UN

14

Biscoito doce rosquinha chocolate/coco, crocante, embalagem de 400g (embalados
individulamente), com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA

60

UN

15

BISCOITO DOCE tipo LEITE, com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada
com ferro e acido fólico (vit. b9), açúcar, gordura vegetal açúcar invertido, sal. O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpas. Será rejeitado biscoito mal
cozido, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
quebradiço – embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido
de 400gr, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão.

200

UN
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16

BISCOITO doce, tipo Maizena. Embalagem dupla, contendo 400 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

800

UN

17

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL tipo cream cracker, deverá
ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados biscoitos mal cozido,
queimado e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar quebradiço
– embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400G,
tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de caixa de papelão.

200

UN

18

Biscoito tipo Cream-Cracker – Salgado, tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em
quantidade que acentue o sabor salgado, além das substâncias normais do produto.
Embalagem individualizadas em papel celofane em caixas de papelão a data de
fabricação devera estar em local visível de embalagem, não superior a 30 dias da data
de entrega, bem como o prazo de validade. Pct de 400g

200

UN

18

UN

20

bombom, material chocolate, tipo com recheio, sabor diversos sabores e coberturas,
CX 395G
CACAU EM PÓ 200 g

50

UN

21

CAFÉ - Torrado e moído 500 gramas de primeira qualidade, embalado á vácuo.

50

UN

22

Café Puro – Torrado e moído, procedente de grãos, limpos e isentos de impurezas,
acondicionado em pacotes aluminizado alto vácuo, integro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto,
seio de pureza ABIC e atender as especificações técnica da NTA 44 do Decreto
Estadual nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 60
dias a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 250g

200

UN

23

CAFÉ, solúvel granulado. Embalagem a vácuo de 50 gramas, de primeira qualidade,
com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. O produto
deverá conter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério
da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA. Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade

50

UN

24

CALDO, de galinha em cubos, embalagem com 19g, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

600

UN

25

Carne Bovina – tipo moída dianteira sem osso tipo paleta ou acém, sem pelanca, sem
gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em
embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios. Pacotes de 01 kg.

60

KG

19
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CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO congelado O produto não deverá
apresentar a superfície pegajosa, corte padrão de 3X3X3 cm, partes flácidas ou de
consistência anormal com indícios de fermentação pútrida. Deverá estar em boas
condições de higiene, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas e sujidades.
Embalagem: O produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica,
resistente e transparente, em pacotes de 1 kg. Rotulagem: O produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar
impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: Identificação da origem,
identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade, prazo máximo
de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso líquido,
condições de armazenamento e número de registro do produto em órgão competente.
Obs: Carne Bovina Tipo RedMeet. Validade Mínima: O produto terá validade mínima de
06 (Seis) meses a partir da data de fabricação, o mesmo não terá data de fabricação
anterior a 15 (Quinze) dias da data de entrega.

26

27

Carne Bovina Magra (músculo) - resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas, odor: própria tipo de corte: característico da peça conforme o padrão
descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I.
embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas
lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12,
12/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5. Item a, publicada no D.O.U. Seção I em
10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do
registro mo Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega
na unidade requisitante Kg.

60

KG

450

KG

100

kg

CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO congelado, A carne deverá ser do tipo patinho
ou coxão mole, resfriada, com no máximo 08% de gordura e 3% de aponevrose, isenta
de cartilagens e ossos. Deverá estar em boas condições de higiene, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas e sujidades. Embalagem: O produto deverá ser
embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, em
pacotes de 1kg. Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: Identificação da origem, identificação completa do produto, data
de fabricação, prazo de validade, prazo máximo de consumo, temperatura de
estocagem, armazenamento e conservação, peso líquido, condições de armazenamento
e número de registro do produto em órgão competente. Validade mínima:O produto terá
validade mínima de 06 (Seis) meses a partir da data de fabricação, o mesmo não terá
data de fabricação anterior a 15 (Quinze) dias da data de entrega.
28
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29

Carne de Charque 1ª Qualidade – (no máximo 10% de gordura), embalagem em saco
plástico vácuo transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante Kg. Embalagem 500g

600

UN

30

CARNE, bovina, ACEM, de primeira, sem osso e sem gordura. Embalagem com 1kg,
em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministerio da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolucao da ANVISA n.105 de 19/05/99 / Vigilância Sanitária n.5504/99.

600

KG

31

CARNE, bovina, LAGARTO, de primeira, sem osso e sem gordura. Embalagem com
1kg, em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministerio da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolucao da ANVISA n.105 de 19/05/99 / Vigilância Sanitária n.5504/99.

900

KG

32

Catchup embalagem tetra park com no mínimo 300g, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e de acordo com as
Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS. O produto devera ter registro no
Ministerio da Saude e/ou Ministerio da Agricultura.

48

UN

33

CEREAL ENRIQUECIDO DE ARROZ SACHE 230G

50

UN

34

CEREAL ENRIQUECIDO DE MILHO SACHE 230G

50

UN

35

Chocolate em pó solúvel, devendo apresentar coloração marrom, estar bem solto no
pacote e isento de manchas de cor preta ou esverdeada e cheiro azedo. Ingredientes:
cacau em pó solúvel, açúcar, aroma de baunilha. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido. (Pct de
400g)

60

UN

36

CHOCOLATE EM PÓ, 50% CACAU 200G

30

UN

37

COCO, ralado DESIDRATADO, em pacote de 50 g. Embalagem: com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

600

UN

38

Colorau – O colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto, contendo no máximo
10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo
06 a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo
com a rdc nº 276/2005, pct com 100g.

50

UN
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39

Cominho moído – Extraído de semente de primeira qualidade, puro, com aspecto, cor,
cheiro, sabor característicos, sem misturas, isentos de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 100g, em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos não violado,
resistente que garantam a integridade do produto. Acondicionado em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, nº do lote, prazo de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 100g

50

UN

40

Coxa e Sobre-Coxa de Frango – Apresentar-se congeladas, livre de parasitos e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima
de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega Kg.

200

KG

41

Creme de Leite, embalagem com no mínimo 200g com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e de acordo com as
Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS. O produto devera ter registro no
Ministerio da Saude e/ou Ministerio da Agricultura.

36

UN

42

ERVILHA, reidratadas, em conserva. Embalagem com 300 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

36

UN

1600

UN

100

kg

44

Extrato de Tomate – Concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em
recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com
tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega, peso aproximado 350g. Embalagem de 350g
FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 KG

45

Farinha de Milho – amarelos, sem sal, embalagem em pacotes plásticos, transparentes,
limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto e atender. Validade mínima de (06) seis meses a partir da data de entrega. De
acordo com a resolução 12\78 da cnnpa. Pct 500g.

700

UN

46

Farinha de Trigo _ Especial com fermento, embalada em sacos transparentes, limpos,
não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da
data de entrega de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct 01 kg.

90

KG

47

FARINHA, de trigo, sem fermento. Embalagem contendo 01 Kg, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de
acordo com a Portaria 354/98 - ANVISA e Portaria 74/94 do MS/SNVS.

50

KG

43
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48

Feijão Carioquinha Tipo 1 – Classe carioquinha, em sacos plásticos transparentes,
isente de sujidade, não violados, resistente. Acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número
de lotes, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de (06)
seis meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct
01 Kg.

3000

kg

49

Feijão PRETO Tipo 1 – em sacos plásticos transparentes, isente de sujidade, não
violados, resistente. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lotes, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de (06) seis meses a partir da
data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct 01 Kg.

100

kg

50

FERMENTO BIOLOGICO – embalagem de 100g

24

UN

51

FERMENTO QUIMICO - tipo pó embalagem de 100 g

24

UN

52

Fígado de boi resfriado, embalagem com 1Kg com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios. Certificado de
Inspeção Sanitária.

24

KG

53

FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, de primeira qualidade, congelado.
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico 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 n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 / Vigilância
Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.

100

KG

60

KG

FILÉ OU SASSAMI DE FRANGO congelado: O produto deve ser proveniente de aves
sadias, abatidas sob inspeção veterinária devendo ser congelado e transportado entre
as temperaturas -12ºC e -18ºC. Deve apresentar tamanhos uniformes. A carne de frango
deve apresentar–se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa
alterá–la ou encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de
inspeção sanitária (SIF ou SISP) O produto deve ser congelado e transportado entre as
temperaturas – 12ºC e – 18ºC. Não é permitida a administração de substâncias com
efeitos tireostáticos, androgênicos, estrogênicos ou gestagênicos, bem como de
substâncias ß-agonistas, com a finalidade de estimular seu crescimento e eficiência
alimentar (Instrução Normativa nº 17 de 18/06/04 – MAPA). Embalagem: Primária: o
produto deverá ser embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica,
resistente, transparente, contendo 1 Kg. O produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. Deverá apresentar os dados de identificação completa do produto,
número do lote, data de validade, e número de registro do produto em órgão
competente. Secundária: Caixa de papelão reforçada, lacrada, resistente ao transporte e
armazenamento adequado, garantindo a integridade do produto, com capacidade para
até 12 Kg. Validade mínima:O produto terá validade mínima de 06 (Seis) meses a partir
da data de fabricação, o mesmo não terá data de fabricação anterior a 15 (Quinze) dias
da data de entrega

54
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Flocos de milho pré - cozido – amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos,
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de (6) seis meses a partir da
data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct de 500g.

1500

UN

56

FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE - uma fórmula isenta de lactose para tratamento
da intolerância à lactose e diarreia. 6 a 12 meses. 800G

6

UN

6

UN

6

UN

6

UN

6

UN

6

UN

62

FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico 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 n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução
da ANVISA n.105 de 19/05/99 / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13
de 02/01/2001.

446

KG

63

FUBA DE MILHO - Produto obtido pela moagem dos grãos de milho, desgerminado ou
não, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de materiais
terrosos e parasitos e de detritos animais ou vegetais. Pct 500 g

500

UN

100

un

65

Leite de Coco embalagem com no mínimo 200ml com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e de acordo com as
Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS. O produto devera ter registro no
Ministerio da Saude e/ou Ministerio da Agricultura.

60

UN

66

LEITE DE SOJA – PÓ LATA 800G

24

UN

Fórmula infantil em pó, a base de 100% proteína do soro de leite extensamente
hidrolisada. Contém LCPUFAs (DHA e ARA), 50% TCM e nucleotídeos. Indicado para
alimentação de lactentes com Alergia ao Leite de Vaca (ALV) com quadro diarreico e/ou
mal absorção (síndrome do intestino curto e/ou outras doenças disabsortivas), desde o
nascimento. 800G
57

58

Fórmula infantil hipoalergênica formulada com proteína extensamente hidrolisada para
alimentação de lactentes desde o nascimento com alergia às proteínas do leite de vaca
que não apresentem diarreia. 800G
Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira
infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose e
à base de aminoácidos livres. 0 a 12 meses. 800G

59
60

FÓRMULA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM FERRO PARA ALIMENTAÇÃO DE
LACTENTES DE 6 A 12 MESES. 800G
Fórmula para alimentação de lactentes com restrição de lactose e/ ou proteínas lácteas,
indicada para intolerância à lactose, galactosemia, opção familiar e/ou tratamento da
Alergia ao Leite de Vaca (ALV) IgE mediada, a partir dos 6 meses. 800G

61

Iogurte Natural. Embalagem plástica, tipo garrafa, contendo 500ml, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido. Deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e
temperaturas corretas (até 10ºc ou de acordo com o fabricante) e adequadas,
respeitando a características do produto. De modo que as embalagens não se apresente
estufadas ou alteradas.
64
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Leite em pó desnatado, embalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, informações nutricionais, prazo de validade e de acordo
com as normas e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms. O produto deverá ter registro no
ministério da saúde e/ou ministério da agricultura (lata de 300g).

60

UN

68

Leite em pó integral – contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em lotes de
folha de folha de flandres ou alumínio limpas, isentas de ferrugem não amassadas,
resistentes ou em pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo no mínimo
200g. Acondicionados em fardos lacrados ou em caixa de papelão limpa, integra e
resistente. À embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez)
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pct de 200g.

2500

UN

69

LEITE SEM LACTOSE – PÓ SACHE 300G

24

UN

70

Leite UHT integral embalagem 1 litro

900

LT

71

LEITE, condensado, tradicional. Embalagem com 395 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

60

UN

72

Linguiça tipo calabresa: de primeira linha, embalagem á vácuo de 1kg, embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade mínimo
semanal.

24

kg

73

MACARRÃO CONCHINHA com ovos deverão ser fabricadas a partir de matérias primas
sãs e limpas isentas de materiais terrosos, parasitos e larvas. Não poderá este
fermentada ou rançosa. 500 g

300

un

74

MACARRÃO SEM GLUTEN - embalagem de 500g

300

un

75

Macarrão vitaminado, espaguete, cor amarela, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo especial, ovos, e demais substância permitidas, isenta de corantes artificiais
sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%. Embalagem de 500g em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data de entrega
requisitante. Pct de 500g.

900

UN

76

Macarrão vitaminado, espaguete, INTEGRAL, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo especial, ovos, e demais substância permitidas, isenta de corantes artificiais
sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%. Embalagem de 500g em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data de entrega
requisitante. Pct de 500g.

100

un

77

MACARRAO, tipo parafuso, a base de farinha, massa comum. Embalagem com 500 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

3000

UN
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MAIONESE, tradicional. Embalagem com 250 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a Resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

30

UN

79

MANTEIGA COM sal - de primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata)
padronizado, pasteurizado e maturado, com 200g, com teor mínimo de 80% de lipídeos,
embalagens retangulares com dados de identificação, data de fabricação e validade,
lote, registro do Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA. Validade de, no mínimo, 4 meses.

50

UN

80

MARGARINA composta por óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite
desnatado reconstituído pasteurizado, sal (0,6%), vitamina a, estabilizantes leticina de
soja e mono e diglicerídeos, antioxidantes bht e edta, ácido lático, acidulante ácido
cítrico, conservador benzoato de sódio, corante betacaroteno e aromatizante artificial.
250G

240

UN

81

Massa para Sopa – Massa alimentícia tipo seca vitaminada, com sêmola, tipo argolinha,
isenta de sujidade, parasitas. Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo
informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo, seis meses, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct de
500g.

1000

UN

82

MASSA, para lasanha, a base de farinha de trigo. Embalagem contendo 500 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com a Resolução RDC 93/2000 - ANVISA.

24

UN

83

MILHO PARA CANJICA TIPO 1 De cor branca, produto dos grãos de milho provenientes
da espécie ZeaMays,L, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de
sujidades, parasitos e larvas. 500G

120

UN

84

MILHO, tipo alho, apropriado para pipoca. Embalagem com 200 g, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

100

UN

85

MILHO, verde, em conserva. Embalagem com 320 g, com dados de identificação do
produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Norma
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

48

UN

86

Molho de Tomate Concentrado, 300g com identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e validade, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.

90

UN

87

Mortadela suína deve apresentar textura, cor, sabor, odor característico. Não será
aceito consistência mole, estufamento da embalagem, manchas esverdeadas ou
pardacentas. A embalagem deve estar intacta e s/ violação, com identificação do
produto, marca e dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com
registro do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde e SIF. Deverá ser
transportado sob condições adequadas de temperatura. De acordo com os
regulamentos vigentes

30

UN

88

Mungunzá – grãos de milho amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio com
ausência de umidade, fermentação, ranço, isento sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de (5)
cinco meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

200

UN
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Óleo de Soja – De primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado; limpo
a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de (6) seis meses a partir da data de entrega. Peso líquido 500 ml. Embalagem
de 500ml.

1200

UN

90

Ovo de galinha - classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande,
íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em
embalagem apropriada com 12 unidades. Proveniente de avicultor com inspeção oficial,
devendo atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de
Origem Animal- RISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA

50

UN

91

Paçoquinha de amendoim, embalagem com 50 unidades aproximadamente, deverá
conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
segundo a legislação vigente.

20

UN

92

Peixe (Corvina) Posta, limpo, congelado, proveniente de animais sadios com registro
do SIF, contendo data de fabricação e prazo de validade. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plastico transparente,contendo identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministerio da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolucao
da ANVISA n.105 de 19/05/99. KG

80

KG

93

peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes óleo
comestível/água/sal e ácido cítrico, prazo validade, Lata com 130g

48

UN

94

Proteína texturizada escura de soja - Apresentada em grãos com aspecto cor, cheiro e
sabor próprio, acondicionado em saco plástico transparente, isento de sujidade.
Embalagem de 400g.

3000

UN

95

Queijo tipo mussarela, apresentando cor amarela; consistência semidura, elástica;
textura sem buracos; sabor e odor caracteristico. Não deverá apresentar manchas
coloridas, bolor, crosta melada, estufamento da embalagem. A forma deve ser
paralelepípedo de seção transversal retangular, com peso de 1Kg. A embalagem deve
estar intacta e s/ violação, com identificação do produto, marca e dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde e SIF. Deverá ser transportado sob condições adequadas de
temperatura (sob refrigeração). De acordo com os regulamentos vigentes.

50

UN

96

QUEIJO, ralado, tipo mussarela, tradicional. Embalagem: pacote com no mínimo 50 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

50

UN

97

Refrigerante a base de guaraná, cola, limão e laranja, com aroma natural, sabor suave,
embalagem, contendo 2 litros, com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo
de validade.

60

UN

98

Sal Refinado – Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de
impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, integro atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto,
número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega. Resolução RDC nº 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 Kg.

1200

KG
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Salsicha – Apresentando-se gomos uniformes e padronizados, embalada a vácuo em
saco plástico transparente a atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 kg.

30

KG

100

Suco Concentrado Industrializado - sabor caju Pasteurizado, sem corantes artificiais,
com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais.
Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação, prazo de
validade e Registro no MS embalagem de 500ml.

300

UN

101

Suco Concentrado Industrializado - sabor goiaba Pasteurizado, sem corantes
artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais
minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação,
prazo de validade e Registro no MS embalagem de 500ml.

150

UN

102

Suco Concentrado Industrializado - sabor UVA Pasteurizado, sem corantes artificiais,
com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais.
Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação, prazo de
validade e Registro no MS embalagem de 500ml.

150

UN

103

Tempero 60g, tipo completo sem pimenta, condimentado e concentrado, apresentação
pasta, aplicação uso culinário

80

UN

104

Vinagre - Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de
álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado,
pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de
4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências. e sem adição de
açúcares. De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 500ml.

120

UN

3. JUSTIFICATIVA
A Gerência do Sistema de Registro de Preços – SRP, da Prefeitura, visando aquisição de Material De Consumo no
âmbito do território nacional, para atender a diversos setores, desta forma a administração resolve promover o Registro
de Preços dos objetos supracitados, a fim de manter o funcionamento da máquina pública.
4.VIGÊNCIA
O Registro de Preços terá a validade de 12 meses Contados da data da assinatura da ata de registro de preços.
Durante o prazo de validade do Registro de Preços, esta Administração poderá ou não contratar o objeto deste Pregão
5. COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
5.1. Foi utilizada na composição estimada dos preços por pré-cotações em estabelecimentos locais, durante o mês de
maio de 2019, além de análise em contratações anteriores feita pelo próprio município.
6.DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO/ENTREGA DOS PRODUTOS
6.1. Para fornecimento dos produtos, a "Requisição/Pedido" ou instrumento equivalente deverá obrigatoriamente conter:
data, número do Pregão que gerou a Ata de RP, número do Termo de Contrato, quando for o caso, especificação dos
produtos solicitadas, fazendo referência ao item da planilha, quantidade, valor unitário e valor total, local de entrega,
nome e assinatura do responsável pela Unidade Requisitante.
6.2 As requisições (solicitação de fornecimento) serão encaminhadas de forma eletrônica através de Email, ou ainda
podendo ser protocoladas pessoalmente no estabelecimento, ficando a forma de fazer, a critério da administração
pública.
6.3 O prazo para a entrega será contado um dia útil após a entrega da requisição/autorização de fornecimento, e nos
casos do envio ser feito por email, o prazo conta um dia útil após o envio do email, não cabendo alegação do licitante
em informar que não viu, ou que não recebeu o email. A critério da administração pública, está poderá fazer uso de
telefone para avisar ao licitante sobre o email enviado.
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6.4. – Os produtos deverão ser entregues nos locais designados pelas Unidades Requisitantes, no prazo máximo de 05
(cinco) dias corridos, contados do recebimento do pedido pela detentora desta Ata, devendo atender, quando for o caso,
as normas pertinentes da ABNT.
6.5 Como a Prefeitura de Várzea do Poço não dispõe de Almoxarifado Central, o material solicitado deverá ser entregue
diretamente no local informado na requisição.
6.6 Os locais de entrega do material pode variar de acordo com a necessidade da gestão, ou seja, deverá ser realizado
diretamente nos quantitativos determinados para cada local, por exemplo: x quantidade do produto A na Escola Fulano
de Tal localizada no Povoado de Barra Nova; x quantidade do mesmo produto A na Escola Fulano de Tal localizada no
Povoado de Itapoan; x quantidade do mesmo produto A ou de outro produto na Secretaria de Assistência Social e assim
por diante.
6.7 A gestão pública não está obrigada a realizar os pedidos de conjuntos (na mesma data) envolvendo todos os
setores, já que as necessidades de cada setor será o fator determinante para a realização de cada pedido, ou seja,
poderá ocorrer, a situação de da data “X” a secretaria de educação emitir pedido dos produtos “A, B, e C”, e na data “Y”
outra Secretaria emitir pedido dos mesmo produtos ou de outros, não cabendo alegação do licitante de que tal dia
efetuou entrega dos produtos e que não terá condição de realizar a nova entrega no prazo estipulado neste Termo de
Referência.
7. OS PRAZOS e GARANTIAS:
a) Todos os materiais deverão ser de boa qualidade e de 1º linha.
b) A empresa fornecedora Responsabilizar-se por danos causados a administração decorrentes da utilização de
produtos de baixa qualidade fornecidos pela Licitante Vencedora;
c) Manter-se durante a execução do contrato/ata, com as condições de habitação e qualificação exigidas na licitação;
d) Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades exigidas em leis.
e) A detentora da Ata se responsabilizará pela reposição de qualquer produto defeituoso, assim que confirmada a
procedência da reclamação em 48 horas.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Fica desde já os licitantes cientes de que o não cumprimento de suas obrigações, serão aplicadas as penalidades
cabíveis na legislação.

ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ________________________________________, portador(a) da cédula
de identidade nº ____________________ e do CPF nº ________________, a participar da licitação instaurada pelo
Município de Várzea do Poço - Bahia, na modalidade de Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE
LEGAL,

outorgando-lhe

plenos

poderes

para

pronunciar-se

em

nome

da

empresa

______________________________________, CNPJ nº _______________________________, bem como formular
propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Local e data _____________________________________________

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa
Nome do dirigente da empresa
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA)___________________________________________________________________, CNPJ nº
____________________________________,

sediada

(endereço

completo)_________________________________________________________________________, DECLARA, sob
as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 20xx

___________________________________________
(nome e identidade do representante legal)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
QUALIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Várzea do Poço- BA

O

signatário

da

presente,

em

nome

da

proponente

____________________________________________________________, declara para todos os fins de direito, a
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
Local, _______________________________ de ________________________ de 20xx.

( nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

A empresa _______________________________________________________________________, inscrita no CNPJ
nº ___________________________________________ , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, _______________________________ de ____________________________ DE 20xx.

.....................................................................
Nome do representante legal da empresa

ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
ITEM
1.

Descrição

Un Qantidade

VI. Unitário

V.Total

X

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
VALIDADE DA PROPOSTA:
NOME/ASSINATUA/ CPF DO REPOSNSAVEL PELA EMPRESA
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X

ANEXO VII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICIPIO DE VÁRZEA DO POÇO, CNPJ 13.913.389/0001-08, com sede na Rua Durval Gama,
414, centro de Várzea do Poço – Bahia, representado neste ato por seu titular, Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Manoel Carneiro Filho, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF n° 521.159.685-42, portador da carteira de
identidade nº 0602657792, residente e domiciliado na Rua Durval Gama nº 353, Centro de Várzea do Poço - Ba, neste
ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do
Processo Administrativo 429/2019 que gerou o PREGÃO PRESENCIAL Nº PP08/2019, e de outro lado, as
empresas adjudicatárias nos itens abaixo, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a
presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 046, de
20 de setembro de 2010, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1. OBJETO
O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios

1.1

2.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO.

2.1 A (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ao) entregar o objeto da presente licitação entregue em local
determinado pelo setor requisitante, onde no ato da requisição fará constar endereço completo.
2.2 Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues de acordo com as necessidades da
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da
requisição de fornecimento .
2.3 Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste
Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos
serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.4 Ocorrendo rejeição dos produtos, o Contratado deverá substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco)
dias corridos, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, sem ônus para o
Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
2.5 Ainda que os produtos sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a
responsabilidade da empresa vencedora pela validade, qualidade e segurança dos mesmos.
2.6 A licitante vencedora emitirá até o décimo dia do mês subseqüente ao fornecimento do objeto, Nota
Fiscal do que foi fornecido da qual não poderá divergir das requisições apresentadas.
2.7 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, que para isso
deverá ser devidamente certificada pela Secretaria responsável, recebedor do objeto licitado.
2.8 a compensação financeira do referido contrato obedecerá as regras dispostas na Legislação vigente.

3.

3.1

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

4.

VALIDADE DA ATA

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser
prorrogada.

5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
5.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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5.5 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
5.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a)

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.8 O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.8.1

descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.8.2
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.8.3
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
5.8.4
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6

5.9.1

por razão de interesse público; ou

5.9.2

a pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES
6.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
6.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito
às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a
aplicação da penalidade.

7

CONDIÇÕES GERAIS
7.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
7.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8. DO REGISTRO DOS FORNECEDORES E PREÇOS UNITÁRIOS
8.1 O Ficam os fornecedores e os preços unitários registrados conforme abaixo.
8.2 DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura,
observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s),
objetivando o compromisso de fornecimento dos itens abaixo, nas condições estabelecidas no ato
convocatório.
9. DO REGISTRO DOS FORNECEDORES E PREÇOS UNITÁRIOS
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9.1 O Ficam os fornecedores e os preços unitários registrados conforme abaixo.
9.2 DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura, observada
a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o
compromisso de fornecimento dos itens abaixo, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
9.2.1

Fornecedor 1

-----------E, por estarem de acordo com as cláusulas supramencionadas, a Contratante e o Contratado assinam o presente
em três vias de igual teor, para que se produzam os efeitos legais.
Várzea do Poço---------------

MUNICIPIO DE VÁRZEA DO POÇO

Fornecedor

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
A empresa _______________________________________________________________________, inscrita no CNPJ
nº ___________________________________________ , DECLARA, para fins de direito, que leu atentamente o
presente Edital e está Ciente do Cumprimento de todas as condições nele estabelecidas, em especial no que diz
respeito aos prazos de entrega dos produtos e/ou serviços aqui licitados (Item 6 do Termo de Referência, Anexo I deste
Edital), não cabendo qualquer tipo alegação posterior quanto estas condições. Ciente ainda que na hipótese de
descumprimento serão aplicadas as sanções estabelecidas por Lei. Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, _______________________________ de ____________________________ DE 20xx.

.....................................................................
Nome do representante legal da empresa
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