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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 006/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

O Município de Dom Joaquim, com endereço na Praça Cônego Firmiano, nº 40, Bairro 
centro, CEP: 35.865-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.303.198/0001-48, isento de inscrição estadual, 
torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 027/2017, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para participação de empresas especializadas no fornecimento de 

gêneros alimentícios, regido pela Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
22/2009, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores e, ainda, pelas normas e condições fixadas neste edital e seus anexos. 

Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira do Município, Glacíula Ivanice Pereira e 
equipe de apoio, designados pela Portaria nº 2685, publicada em 02/01/2017. 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 

1- DO OBJETO 

1.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa fornecedora de gêneros 
alimentícios destinados à merenda escolar das escolas da rede de ensino da Prefeitura Municipal de 
Dom Joaquim, conforme descrições contidas no ANEXO I que integra este edital. 

2- DA ÁREA SOLICITANTE 

2.1- Secretaria Municipal de Educação 

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. A participação neste pregão, em caso de pessoa jurídica, é restrita às microempresas ou 
empresas de pequeno porte interessadas, assim enquadradas em conformidade com Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e demais alterações, e que atenderem a 
todas as exigências deste edital e seus anexos.                               

3.2. Poderão participar deste pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste 
edital e seus anexos. 

 

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Dom Joaquim 
 Praça Cônego Firmiano, 40, Centro, Dom Joaquim/MG, CEP: 35.865-000 

 Departamento de Compras e Licitações 

DATA: 22/02/2017 

HORA: 08 horas 
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3.3. Não se admitirá nesta licitação a participação de:  

a) empresas que não atenderem às condições deste edital; 

b) empresas que estejam sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder público no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração 
indireta; 

c) pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os servidores do Município 
de Dom Joaquim. 

3.4. No caso de consórcio, os mesmos observar-se-ão as seguintes normas: 

a) comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados; 

b) indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, 
fixadas no edital; 

c) apresentação dos documentos exigidos no edital, por parte de cada consorciado, admitindo-se, 
para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito 
de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de 
sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo 
de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo 
para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas 
em lei;  

d) impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um 
consórcio ou isoladamente; 

e) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato; 

f) no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa brasileira, observado o disposto no subitem “b” do 3.4; 

g) O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o 
registro do consórcio, nos termos do art. 33, § 2º da Lei 8.666/93, bem como do compromisso 
referido no subitem “a” do 3.4.     

4- DO EDITAL – CONSULTA E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1- O edital de Pregão estará disponível: 1- no quadro de avisos localizado no hall de entrada da 
Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, na Praça Cônego Firmiano, 40, centro, Dom Joaquim/MG; 2- 
no site da Prefeitura (http://www.domjoaquim.mg.gov.br) – Seção Transparência/Licitações; 3- 
poderá ser solicitado através do e-mail: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br; ou, 4- poderá ser obtido 
na Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, Sala de Licitações, no horário de 07h00min as 16h00min, 
mediante recolhimento de taxa no valor de R$20,00 (vinte reais) referentes ao custo das cópias 
reprográficas. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone: (31)3866-1212.  

4.2- As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo no site oficial da Prefeitura Municipal de Dom 
Joaquim, bem como as publicações no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da 
União, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.  

http://www.domjoaquim.mg.gov.br/
mailto:licitacao@domjoaquim
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4.3- Esclarecimentos e informações necessárias aos licitantes serão prestados na Prefeitura 
Municipal, no endereço supramencionado, no horário de 07h00min as 16h00min, através do 
telefone (31) 3866-1212 ou do e-mail licitacao@domjoaquim.mg.gov.br. 

4.4- O edital não será encaminhado via postal ou através de fac-símile.  

5- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

5.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão, 
devendo protocolizar o pedido no setor de protocolo, situado no prédio sede da Prefeitura 
Municipal, cabendo à pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.1.1- Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

5.2- Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do 
pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

5.3- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório. 

6- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

6.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante a pregoeira, para proceder ao 
respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste 
procedimento licitatório, INCLUSIVE COM PODERES PARA FORMULAÇÃO DE OFERTAS, LANCES 
VERBAIS E MANIFESTAR-SE A RESPEITO DO INTERESSE DE RECORRER. 

6.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e 
efeitos previstos neste edital. 

6.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na sua imediata 
exclusão da fase de lances verbais, mantendo-se sua proposta escrita. 

6.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; (cópias autenticadas ou 
apresentar os originais para conferência) 

b) tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, com 
reconhecimento de firma do outorgante, NA QUAL CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS PARA 
FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga; (cópias autenticadas 
ou apresentar os originais para conferência) 

c) o representante legal, credenciado e/ou procurador, deverão identificar-se exibindo o documento 
oficial de identificação que contenha foto.  

mailto:licitacao@domjoaquim.mg.gov.br
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d) Certidão expedida pela Junta Comercial comprovando inscrição como Microempresa – ME ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP, para fins de aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 
123/2006. 

6.5. Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do 
documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa 
jurídica - contrato social onde se possa identificar o ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado 
no momento do credenciamento. 

6.6. Os documentos exigidos para o credenciamento (originais ou cópias) deverão ser apresentados 
no início da sessão do pregão, em envelope separado dos envelopes de proposta comercial e de 
documentos para habilitação. No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião 
ou pelo pregoeiro ou membro da sua equipe de apoio. 

6.7. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento, impedirá a participação do licitante na fase de lances verbais. 

6.8. O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente 
credenciado. 

6.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 

7- DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E DOS DOCUMENTOS 
DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO 

7.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus 
representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, a pregoeira, que dirigirá os trabalhos, 
receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes. 

7.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, separada de qualquer dos envelopes 
exigidos no subitem abaixo, dando ciência de que atende às condições do presente certame, 
conforme Modelo, constante em ANEXO IV, e; 

7.1.2. Envelope contendo a Proposta de Preço (envelope nº 1), devidamente lacrado. 

7.1.3. Envelope contendo a documentação exigida para a Habilitação (envelope nº 2), devidamente 
lacrado. 

7.1.4. A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, prevista no item 7.1.1 deverá ser 
entregue no início da sessão, logo após o credenciamento, separadamente dos envelopes 1 e 2. 

7.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes. 

7.2.1. Os documentos relativos a proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 
licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de 
Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a seguir: 

a) envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço: 

MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM - MG 

PREGÃO PRESENCIAL N°003/2017  

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 
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b) envelope contendo os documentos de habilitação: 

MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM - MG 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017  

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE 2 (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) 

 

7.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

7.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

7.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados 
no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. 

7.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial 
do Brasil por tradutor juramentado. 

7.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ - indicado nos documentos da 
proposta de preço e em todos os documentos da habilitação deverá ser o mesmo do 
estabelecimento que efetivamente vai fornecer(em) o(s) objeto(s) da presente licitação. 

7.8. A não-entrega da Declaração exigida no subitem 7.1.1 deste edital implicará no não-
recebimento, por parte da pregoeira, dos envelopes contendo a documentação da proposta de preço 
e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame. 

7.9. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

7.10. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 
realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada 
para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

8- DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01 

8.1- Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado como 
Envelope 1. 

8.2- A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada/digitada, sem rasuras, 
emendas, entrelinhas ou ressalvas, com no máximo duas casas decimais, e entregues no local, dia e 
hora preestabelecidos no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número 
do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e 
assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade, e deverá conter especificação clara e 
sucinta do objeto a ser oferecido, características exigidas conforme ANEXO I nome da empresa, 
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razão ou denominação social e endereços completos, além de outras informações de livre 
disposição, e o seguinte: 

a) preço cotado de forma unitária (com duas casas decimais após a vírgula), com indicação das 

unidades citadas neste edital, incluso no preço oferecido a respectiva carga tributária de sua UF 

(impostos, taxas, fretes, seguros, descontos etc.) e o valor do frete; 

b) proposta de Preço, com todas as especificações detalhadas do objeto licitado, constantes do 

ANEXO I, sendo discriminado o valor unitário e global, em Real, com apenas duas casas decimais 

após a vírgula.  

b.1) Nas propostas para os itens constantes na TABELA 1 deverá ser discriminada a MARCA do 
produto ofertado, conforme modelo de Proposta; 

b. 2) Nas propostas para os itens constantes na TABELA 2 deverá ser discriminada a MARCA OU 
PROCEDÊNCIA do produto ofertado, conforme modelo de Proposta. 

b.3) Nas propostas para os itens constantes na TABELA 3 deverá ser discriminada a MARCA do 
produto ofertado, conforme modelo de Proposta. 

b.4) Nas propostas para os itens constantes na TABELA 4 deverá ser discriminada a MARCA OU 
PROCEDÊNCIA do produto ofertado, conforme modelo de Proposta. 

c) declaração em papel timbrado com CNPJ da pessoa jurídica, indicando o nome, qualificação, 

endereço e CPF do seu representante legal que assinará o contrato;  

d) prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor; 

e) designação do número desta licitação; 

f) declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que, nos preços mantidos na proposta 

escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos 

todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega da 

mercadoria e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto 

da licitação. O Município não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de 

custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados; 

8.3- Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação 
dos custos. 

 8.4- A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes 

às condições deste edital. 

 8.5- Ficam vedadas: 

a) a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada a outra empresa; 

b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato. 

8.6- A proposta deve conter o valor unitário, bem como o valor global dos gêneros alimentícios. 

8.7- Não serão admitidos os produtos em que se verificarem deteriorações na data da entrega.  

9- DA DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 

9.1- Os licitantes deverão apresentar, no envelope 2 – “Documentos de Habilitação”, documentação 
que demonstre atendimento às exigências indicadas neste item.  
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9.2- Serão aceitas as certidões obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as às 
verificações. 

9.3- Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação:  

9.3.1- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da última alteração, se houver, 
devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a 
eleição de seus administradores, devendo o objeto social ser compatível com o objeto da licitação; 

b.1) em se tratando de alteração consolidada, esta deverá conter todas as cláusulas atribuídas por lei, 
em vigor, não sendo necessária, neste caso, a apresentação do primeiro contrato social; 

b.1.1) se a alteração consolidada encontrar-se desatualizada, o interessado deverá juntar, além desta, as 
modificações posteriores; 

b.1.2) em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser 
apresentadas pelo licitante; 

c) 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. 

9.3.1.2- DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, através do cartão do CNPJ, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, inclusive para fins de comprovação 
do enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou à sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com as fazendas federal (certidão conjunta de débitos relativos a 
tributos federais e dívida ativa da união), estadual e municipal, esta última da sede da proponente; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos relativa a contribuições previdenciárias ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS, através de 
Certificado de Regularidade Fiscal emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF; 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os 
débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão 
Positiva de Débitos Trabalhistas que tenha os mesmos efeitos da CNDT.  

9.3.1.3- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação da sede da pessoa jurídica, expedida pelo cartório 
distribuidor (Fórum) ou Certidões Judiciais Cíveis de 1ª e 2ª instâncias, extraídas do sítio eletrônico 
do Tribunal de Justiça, do qual conste a ausência de distribuição de ação cível falimentar ou de 
recuperação da pessoa jurídica. 

a.1) Caso a Comarca sede da licitante tenha Processo Judicial Eletrônico (PJE), será necessário, 
também, a apresentação da Certidão Negativa específica de Falência e Concordata do PJE. 

9.3.1.4- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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9.3.1.4.2- Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto desta licitação, por atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, comprobatório de que a empresa realizou fornecimentos similares, equivalentes ou 
superiores ao objeto da licitação. 

9.3.1.5- DEMAIS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES: 

9.3.1.5.1- Os licitantes deverão apresentar as seguintes declarações: 

a) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, 
conforme modelo em ANEXO V; 

b) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º do 
art. 32 da Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, conforme ANEXO VI. 

c) Registro ou Alvará expedido pela Vigilância Sanitária competente comprobatório de que o 
estabelecimento encontra-se regular mediante a apresentação de: 

c.1) Ministério da Agricultura – Serviço de Inspeção Federal (SIF), quando a produção se destinar ao 
comércio interestadual e/ou Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI), 
quando a produção se destinar ao comércio interestadual;  

c.2) Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), quando a produção se destinar ao comércio 
intermunicipal. 

c.3) Alvará expedido pela Vigilância Sanitária Municipal, quando a produção  se destinar ao comércio 
apenas dentro do município. 

c)  Alvará de Localização e Funcionamento do estabelecimento.  

9.4- Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de 
apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentados os respectivos 
originais para conferência pela pregoeira ou por membro da equipe de apoio, na sessão. 

9.5- Os documentos que não tiverem data de validade serão considerados válidos se emitidos nos 60 
(sessenta) dias anteriores à data da entrega dos envelopes, COM EXCEÇÃO DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: CNPJ, prova de inscrição no cadastro dos contribuintes municipal e/ou estadual, 
quando for o caso, que são expedidos sem previsão do término de sua validade, e os 
comprobatórios da habilitação jurídica. 

9.6- Às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte serão aplicadas as disposições da Lei 
Complementar nº 123/06, conforme item 22 deste edital. 

9.7- Se a empresa licitante se enquadrar, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, como MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), deverá a 
mesma, no momento do credenciamento, apresentar, também, a declaração constante do modelo 
em apenso (ANEXO VIII), notadamente para efeito de aplicação do “direito de preferência” previsto 
na citada norma. Se, todavia, a referida declaração não estiver de posse do representante legal da 
empresa, o mesmo deverá declarar publicamente à Pregoeira que a sua empresa se enquadra em 
uma dessas hipóteses, devendo tal afirmação ficar expressamente consignada em Ata. 

9.8- A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao enquadramento 
na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado 
da Lei Complementar n° 123/2006, ou à elaboração independente de proposta, sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste Edital. 
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10- DA SESSÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1- No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das 
propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador 
proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários poderes para 
formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. 

10.2- Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará à pregoeira, declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o 

inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (ANEXO IV) e, em envelopes separados, a 

proposta e a documentação de habilitação. 

10.3- A pregoeira procederá à abertura dos envelopes “1”, contendo as propostas, que deverão ser 

rubricadas por ele e pelos representantes das licitantes presentes, conferindo-as quanto à validade e 

cumprimento das exigências contidas no edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de 

menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em 

até dez por cento, relativamente à de menor preço, para o(s) item(ns) licitado(s).  

10.4- Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo 

de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas suas propostas escritas. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

10.5- O julgamento da presente licitação será processado, segundo o critério de MENOR PREÇO POR 

ITEM e observado o disposto no item anterior, de acordo com o qual será classificada em primeiro 

lugar, constituindo-se a proposta mais vantajosa para o Município, aquela que atender aos fatores e 

critérios de julgamento estabelecidos neste Edital e ofertar o preço por item de menor valor.  

10.6- Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 

deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais 

serão feitos para cada item até o encerramento do julgamento destes. 

10.7- A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 

ordem decrescente de valor. 

10.8- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

10.9- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total do item, 

inferiores à proposta de menor preço. 

10.10- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.11- Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas às propostas a pregoeira examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 
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10.12- Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação - “2” - do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas 

condições habilitatórias.  

10.12.1- Na apreciação e no julgamento das propostas não serão consideradas quaisquer ofertas ou 
vantagens não previstas neste instrumento, nem serão permitidas ofertas baseadas nas propostas 
das demais licitantes, obrigando-se o licitante, a executar as condições da proposta apresentada. 

10.13- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o(s) item(ns) - objeto do certame. 

10.14- Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a 

pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital. 

10.14.1- Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições; 

b) apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento; 

d) não citar a marca do produto ofertado para os itens constantes da TABELA 1 e TABELA 3; 

e) não citar a marca ou procedência do produto ofertado para os itens constantes na TABELA 2 e 
TABELA 4; 

10.15- Nas situações previstas nos itens 10.10., 10.11. e 10.14, a pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.16- O licitante declarado vencedor deverá apresentar à pregoeira, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova proposta escrita 
acompanhada de nova planilha de preços, observando o disposto no item 6.2, em conformidade com 
o anexo deste edital e de acordo com o correspondente item(ns) adjudicado(s). 

10.17- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira e licitantes presentes. 

10.18- As omissões irrelevantes não ensejarão a desclassificação do licitante vencedor, salvo se 
causarem prejuízo à Administração ou lesarem direitos dos demais proponentes. 

10.19- Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte.  

10.19.1- 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. 

10.20- Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.20.1- 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. 

10.20.2- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
item 10.20.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 
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1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 

10.20.3- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

10.20.4- Na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.20.5- O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.20.6- A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 

10.21- Todos os documentos e envelopes serão rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Pregoeira. 

10.22- É facultado à Pregoeira, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência, destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

10.23- É facultado, ainda, à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, para efeito de 
avaliação e julgamento da habilitação ou proposta de preço, valer-se de assessoramento técnico. 

10.24- Abertas as Propostas, não haverá desclassificação por motivo relacionado com Capacidade 
Jurídica, Capacidade Técnica, Idoneidade Financeira e Regularidade Fiscal e Trabalhista, salvo em 
razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento. 

10.25- Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de 
preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso prevalecerá, para todos os 
efeitos, o registro efetuado por extenso. 

10.26- A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação 
significará expressa aceitação, pelos licitantes, de todas as disposições deste edital. 

10.27- O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser feito com a permissão da 
Pregoeira. 

11- DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA 

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar dos itens descritos nas Tabelas 1, 3 e 
4 de Gêneros, Anexo I, após a fase de lances, será convocada para a apresentação das amostras. 

11.2. A licitante classificada em primeiro lugar dos itens descritos na Tabela de Gêneros (1, 3 e 4), 
Anexo I, deverá apresentar 1 (uma) amostra do produto ofertado e em sua embalagem original para 
análise.  

11.3. As amostras serão analisadas pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, através 
de um check-list (Anexo IX) o qual será aprovado o produto que obtiver aceitação > 85%. 

11.4. A Nutricionista observará como critérios de avaliação os seguintes:  

11.4.1. Aspecto; 

11.4.2. Cor; 
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11.4.3. Odor; 

11.4.4. Sabor; 

11.4.5. Consistência; 

11.4.6. Rendimento; 

11.4.7. Sem a presença de fungos, ácaros ou manchas; 

11.4.8. Custo-benefício; 

11.4.9. Tempo de validade; 

11.4.10. Embalagem (fácil de manipular, frágil, resistente, etc.) 

11.5. A análise ficará a cargo de profissional da ÁREA DE NUTRIÇÃO, que emitirá seu parecer em 
laudo devidamente assinado e identificado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a 
apresentação das amostras. 

9.6. As amostras deverão estar identificadas com data, o número do edital, o nome da licitante e 
deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Cônego Firmiano, nº 
40, centro, Dom Joaquim, após 48 (quarenta e oito) horas da sessão que declarou provisoriamente o 
licitante vencedor do Processo Licitatório referente aos produtos descritos no item 11.1. 

11.7. Mediante a entrega das amostras dos produtos, será fornecido a licitante um protocolo de 
entrega o qual será emitido pela Secretaria Municipal de Educação. 

11.7. Não serão avaliadas as amostras que não estiverem identificadas ou fora de sua embalagem 
original e que não forem entregues no horário, no local e na data prevista.   

11.8. A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências 
deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta.  

11.9. A licitante que tenha as suas amostras reprovadas poderá se tiver interesse, recorrer da decisão 
para a Pregoeira, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data da comunicação da 
aceitação ou não da amostra.  

11.9.1. O recurso deverá ser dirigido a Pregoeira que poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo a autoridade competente.  

11.9.2. As razões de recurso com relação às amostras serão analisadas pela Nutricionista que emitirá 
um parecer (laudo).  

11.10. Após a análise das amostras a Pregoeira se manifestar á acerca da aceitabilidade ou não das 
propostas classificadas em primeiro lugar.  

11.11. Sendo as amostras reprovadas pela Nutricionista e após a análise do recurso, for mantida a 
decisão que reprovou a amostra ou o licitante classificado em primeiro lugar deixar de apresentar a 
amostra no horário, no local e na data prevista, será convocado o segundo colocado.  

11.12. Somente no caso de desclassificação da licitante provisoriamente em primeiro lugar, será 
exigido a apresentação de amostra do classificado em segundo lugar e assim sucessivamente.  

11.13. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será adjudicado a licitante 
vencedora o objeto para o qual apresentou proposta pelo Pregoeiro. 
11.14. A proposta da vencedora deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições 

deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis. 
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12- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

12.1- O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação, 
conforme previsto no Decreto Municipal nº 22/2009. 

12.2- Após a adjudicação do objeto e a homologação do resultado do certame licitatório, o licitante 
vencedor será notificado para assinar o contrato no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, devendo 
iniciar o fornecimento dos gêneros alimentícios de acordo com as autorizações emitidas pela 
Administração. 

12.3- É facultado ao Município, quando o(s) vencedor(es) não fornecer(em) os gêneros alimentícios 
desta licitação, no prazo estipulado neste edital ou não apresentar situação regular para 
cumprimento da ordem de fornecimento ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, a cumprir sua 
proposta, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas na legislação pertinente. 

12.4- A proposta do vencedor deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições 
deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis. 

13- DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 

13.1. Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer 
contra decisões da pregoeira, após a declaração do vencedor, deverão apresentar suas razões no 
prazo único de 03 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo para manifestação.  

13.2. Os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo recorrente.  

13.3. No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.  

13.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso.  

13.5. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  

13.6. O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de 
não serem conhecidos:  

13.6.1. Serem dirigidos ao Município de Dom Joaquim, Setor de Compras e Licitações, aos cuidados 
da Pregoeira, no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 1 deste Título;  

13.6.2. Ser apresentado em uma via original ou reconhecido em cartório, 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;  

13.6.3. Somente serão válidos os documentos originais ou cópias autenticadas em cartório;  

13.6.4. Quando encaminhadas via Correio, meio eletrônico (e-mail) ou por fax-simile,as razões do 
recurso serão válidas por até 48 (quarenta e oito) horas, tempo que o interessado deverá 
protocolizar os memoriais originais junto ao Município de Dom Joaquim.  

13.6.5. Ser protocolizado no Município de Dom Joaquim, na Praça Cônego Firmiano, 40, Centro, Dom 
Joaquim/MG – CEP.: 35.865-000, no Departamento de Compras e Licitações, no horário de 
expediente das 07h00min às 16h00min. 
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13.7. O Setor de Compras e Licitações não se responsabilizará por memoriais de recurso e 
contrarrazões endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do 
mencionado no subitem 12.6.5 acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.  

13.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

13.9. O recurso será apreciado pela Pregoeira, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.  

14- DA RESCISÃO 

14.1. A rescisão ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto Municipal n° 022/2009 
e/ou nas condições abaixo:  

a) Recusar-se a fornecer os gêneros alimentícios, no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido 
neste Edital; 

b) Entregar os gêneros alimentícios com atraso superior ao prazo fixado na Ordem de Fornecimento; 

c) Falir ou dissolver-se; 

d) Suspender o fornecimento dos gêneros alimentícios, sem prévia ordem judicial ou sem recorrer 
das decisões das autoridades competentes, ficando sujeita a multa, mais perdas e danos; 

e) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem prévia e expressa 
anuência da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim. 

15- DA CONTRATAÇÃO 

15.1- O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2017, iniciando a partir da data de sua 
assinatura. 

15.1.1- Excepcionalmente, o prazo contratual poderá ser prorrogado, caso ocorra algumas das 
hipóteses elencadas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

15.2- A licitante vencedora terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação/comunicação para assinar o contrato, conforme minuta constante do ANEXO X que 
integra este Edital. 

15.2.1- Para assinatura do contrato a empresa deverá apresentar o certificado de vistoria concedido 
pela Autoridade Sanitária. 

15.3- Para possibilitar os pagamentos, a contratada deverá providenciar e encaminhar ao órgão 
contratante, juntamente com a Nota Fiscal, as certidões negativas de débitos para com a Seguridade 
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ou com efeito equivalente. 

15.4- É facultado à Prefeitura de Dom Joaquim, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, pela ordem de classificação.  

15.5- Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas, sem a comunicação para 
a contratação, fica o licitante liberado dos compromissos assumidos. 

15.6- A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, pelos motivos constantes no 
artigo 78, incisos I a XVII, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93, observadas as disposições contidas 
nos artigos 79 e 80, da mesma lei. 
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15.7- Farão parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo da presente 
licitação. 

15.8- Correrão por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 
contrato. 

15.9- O Contrato poderá ser aditado, quando necessário, na forma da lei. 

16- DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 

16.1- A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo examinado 

e considerado em condições de consumo, ficando a empresa/fornecedora obrigada a substituir os 

gêneros alimentícios considerados inadequados. 

16.2- O recebimento dos gêneros alimentícios será confiado a uma Comissão de, no mínimo, 3 (três) 

membros, que deverá exigir o fiel cumprimento do que estipula a ordem de fornecimento, em 

confronto com a fatura e nota fiscal, juntas em 3 (três) vias, para fins de pagamento. 

16.3- Os gêneros alimentícios deverão ser entregues de acordo com as ordens de fornecimento, 
conforme especificações do ANEXO I deste Edital e a proposta da licitante vencedora.  

16.4- A CONTRATADA deverá fornecer os gêneros alimentícios mediante a apresentação da 
autorização de fornecimento assinada pelo responsável indicado pelo Contratante. 

16.5- A autorização de fornecimento deverá ser juntada à nota fiscal a ser entregue no 

Departamento de Compras e Licitações do Município de Dom Joaquim/MG.  

17- DOS PRAZOS 

17.1- Recebida a ordem de fornecimento, a CONTRATADA, deverá: 

17.1.1- entregar, mensalmente, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 1, nas quantidades 
constantes na ordem de fornecimento, no horário de 7 horas às 16 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, no Município de Dom Joaquim; 

17.1.2- entregar, semanalmente, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 2, nas quantidades 
constantes na ordem de fornecimento, no horário de 7 horas às 16 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, no Município de Dom Joaquim;  

17.1.3- entregar, semanalmente, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 3, nas quantidades 
constantes na ordem de fornecimento, no horário de 7 horas às 16 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, no Município de Dom Joaquim;  

17.1.4- entregar, diariamente, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 4, nas quantidades 
constantes na ordem de fornecimento, no horário de 7 horas às 16 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, no Município de Dom Joaquim. 

17.1.5- Havendo necessidade de entrega extra de gêneros, a Contratada terá prazo de, até, 1 (um) 
dia útil, contado do recebimento da ordem de fornecimento, para entregar os gêneros alimentícios 
especificados, no horário e no endereço indicado pela Secretaria Municipal de Educação. 

17.2- Os gêneros alimentícios descritos na TABELA 1 deverão estar dentro do prazo de validade. 
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17.3- Os gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) descritos na TABELA 2, por serem facilmente 
perecíveis, deverão estar em boas condições de conservação, sem sinais de deterioração e próprios 
para o consumo humano.  

17.4- Os gêneros alimentícios (carnes e derivados) descritos na TABELA 3, por serem facilmente 
perecíveis, deverão ser fornecidos dentro do prazo de validade. 

17.5- Os gêneros alimentícios (pães) descritos na TABELA 4, por serem facilmente perecíveis, 
deverão estar em boas condições de conservação, sem sinais de deterioração e próprios para o 
consumo humano. 

18- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1. A Prefeitura Municipal de Dom Joaquim pagará pelo fornecimento os preços unitários 
constantes da planilha da vencedora, em real, multiplicados pelas quantidades efetivamente 
entregues e aferidas. 

18.2. O Pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dias útil do mês subsequente ao mês do 
fornecimento, com apresentação de Nota Fiscal, desde que os gêneros alimentícios solicitados 
tenham sido efetivamente entregues, e que tenham sido inspecionados e aceitos pela Comissão a 
que se refere o item 16.2. 

18.3. A Nota Fiscal apresentada deverá estar acompanhada da Certidão Negativa de Débito relativa a 
débitos previdenciários ou Certidão Positiva com efeitos Negativa de Débitos Previdenciários e CRF 
do FGTS, atualizados, caso contrário ocorrerá à paralisação do pagamento, sobre o qual não incidirão 
juros de mora ou correção monetária.  

18.4. Se os documentos mencionados no item 9.2 estiverem com validade vencida até a data do 
pagamento, a CONTRATADA deverá providenciar e apresentar nova documentação, sem a qual o 
referido pagamento ficará retido.  

18.5. A nota fiscal será obrigatoriamente instruída, contendo todas as discriminações necessárias, 
devendo ser atestadas pelo Órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção Financeira. 

18.6. Nenhum outro pagamento será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA, seja a que título 
for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que a CONTRATADA é a única responsável pelo 
cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução do 
contrato. 

18.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, 
sem que isso gere direito a qualquer compensação.  

19- DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS E ACRÉSCIMOS 

19.1- Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

19.2- Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face dos aumentos de custos 
que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, 
as partes, de comum acordo, com base no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei de Licitações, 
buscarão uma solução para a questão. Durante as negociações, o fornecedor contratado, em 
hipótese alguma, poderá paralisar o fornecimento. 

20- DAS SANÇÕES  
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20.1- A recusa injustificada do adjudicatário em fornecer os gêneros alimentícios, após a ordem de 
fornecimento, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas, o que se aplica aos licitantes remanescentes, de que trata o item 19.5. 

20.2- O atraso injustificado no fornecimento dos gêneros alimentícios descrito neste edital sujeitará 
a multa de mora, na forma estabelecida a seguir: 

I - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia; 

II - 10% (dez por cento) após ultrapassado o prazo da alínea anterior. 

20.3- As multas a que se refere esta Cláusula incidem sobre o valor dos gêneros alimentícios 
constantes da ordem de fornecimento, e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Prefeitura Municipal de Dom Joaquim ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

20.4- Considera-se ocorrência passível de multa: 

a) atraso no fornecimento dos gêneros alimentícios, após o encaminhamento da ordem de 
fornecimento pelo Contratante à Contratada; 

b) impedir a realização da fiscalização. 

20.5- Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar as seguintes 
sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor dos gêneros alimentícios constantes na ordem de 
fornecimento, conforme proposta da vencedora; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Dom Joaquim, no prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma 
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

20.6- As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da 
alínea "b", pelo Município, facultando a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 5 (cinco) dias, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa será de 10 
(dez) dias da abertura de vistas ao processo, conforme estabelecido no § 3º, art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

20.7- Ocorrendo a inexecução de que trata o item 19.5, reserva-se ao contratante o direito de optar, 
sucessivamente, pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 
classificação. 

20.8- A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 
condições estabelecidas neste Edital.  

20.9- A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura 
Municipal de Dom Joaquim. Recusando-se a vencedora a entregar os produtos requisitados sem 
motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a 
multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

20.2- Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 
cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

20.2.1- Advertência; 
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20.2.2- 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso da entrega dos 
produtos, sobre o valor contratado; 

20.2.3- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nocaso de atraso superior a 10 (dez) dias, 
com a consequente rescisãocontratual, quando for o caso; 

20.2.4- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

20.3- A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

20.4- A contratada poderá emitir declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 

20.5- O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Dom 
Joaquim, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser 
descontado do pagamento da fatura devida pelo Município, quando for o caso. 

21 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

21.1- A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):  

DOTAÇÃO FICHA FONTE 

02.0006.0002.12.306.0019.2038.3.3.90.30 161 100/144 

02.0006.0002.12.306.0024.2039.3.3.90.30 162 100/144 

02.0006.0002.12.306.0024.2040.3.3.90.30 163 100/144 

02.0006.0002.12.306.0027.2041.3.3.90.30 164 100/144 

22 – DA FISCALIZAÇÃO 

22- A fiscalização dos gêneros alimentícios será da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura 
Municipal de Dom Joaquim, ou de quem esta determinar. 

23 – DA REVOGAÇÃO E/OU ANULAÇÃO DO CERTAME 

23.1. A Administração, observadas as razões de conveniência e oportunidade, devidamente 
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua 
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

23.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação deste 
procedimento licitatório. 

24 – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AS MICRO EMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 
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24.1 Aplica-se o disposto na Lei Complementar nº 123/2006. 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 

25.2- A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

25.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 

25.4- O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

25.5- É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

25.6- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

25.7- As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a 
segurança da aquisição.   

25.8- A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 

25.9- No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

25.10- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 
juízo da Comarca de Conceição do Mato Dentro/MG. 

25.11- Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente 
estabelecidos. 

25.12- Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 
objeto de consulta, por escrito, à Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Cônego 
Firmiano, Nº 40, Centro, no Setor de Compras e Licitações, Dom Joaquim/MG, CEP 35.865-000, até 
05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas 
pelos telefones (31) 3866-1212 ou através do seguinte endereço eletrônico: 
licitacao@domjoaquim.mg.gov.br . 

25.13- Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 

25.14- Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo I Termo de Referência 

Anexo II Modelo de carta de credenciamento para participar da licitação 

Anexo III Modelo de Declaração de que concorda com os termos do Edital 

mailto:licitacao@domjoaquim.mg.gov.br
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Anexo IV Modelo de Declaração de que Cumpre Requisitos de Habilitação 

Anexo V Modelo de Declaração de que não emprega menores 

Anexo VI Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo 

Anexo VII Modelo de planilha de proposta de preços 

Anexo VIII Modelo de Declaração de EPP e ME 

Anexo IX Check List 

Anexo X Minuta do Contrato 

Dom Joaquim, 27 de Janeiro de 2017. 

 
 

Glacíula Ivanice Pereira 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO 027/2017 

PREGÃO 003/2017 

1- INTRODUÇÃO 

1.1- Em cumprimento a Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
639/2013 de 17 de julho de 2013, e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, elabora-se o 
presente termo de referência, para que no procedimento legal, seja efetuada a seleção de proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, sendo que estas especificações e condições 
visam a esclarecer a contratação e a forma como deverão ser adquiridos, visando à aquisição do 
objeto dentro dos padrões exigidos. 

2- DO OBJETO 

2.1- Este termo tem por objetivo a contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios 
destinados à merenda escolar das escolas da rede de ensino da Prefeitura Municipal de Dom 
Joaquim. Os gêneros alimentícios serão adquiridos conforme especificações contidas neste Termo de 
Referência. 

2.2- A aquisição dos gêneros alimentícios terá seu julgamento do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
ficando o licitante obrigado a especificar o valor unitário, valor total e a marca dos produtos. 

 

TABELA 1 
Gêneros alimentícios não perecíveis 

Frequência de entrega: mensal 
 

ITEM GÊNERO UNIDADE 
QUANTIDADE 

AMOSTRA 

1.  

ACHOCOLATADO SOLÚVEL EM PÓ Alimento deve 
conter os seguintes ingredientes: açúcar, cacau em 
pó, minerais (Na, Ca, Fe, Mg), maltodextrina, 
vitaminas (Complexo B, incluindo B12), emulsificante 
lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico, 
aromatizante. Deve conter embalagem primária de 
plástico com data de validade (no mínimo 60%) e lote 
legíveis.  A embalagem deve conter 800 gramas de 
produto e apresentar-se intacta no momento da 
entrega. TIPO NESCAU OU SUPERIOR.   

UND 240 X 

2.  

ACHOCOLATADO SOLÚVEL EM PÓ DIETÉTICO 
Achocolatado em pó isento de açúcar e adoçado com 
edulcorantes artificiais ciclamato de sódio, aspartame, 
acesulfame-k e sacarina sódica. Acondicionado em 
embalagem plástica atóxica limpa de até 210g. Deve 
conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº de lote. 

UND 5 X 

3.  
AÇAFRÃO 15 GAçafrão da terra (Cúrcuma longa) em 
pó. Em embalagem de 50 g. Deve conter, no mínimo 
60% de sua validade e nº do lote. 

 UND 10  X 
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4.  

AÇÚCAR CRISTAL Pacote de 5Kg, isento de sujidades, 
acondicionado em  embalagem plástica atóxica limpa, 
resistente e íntegra. Com aspecto, cor e cheiros 
próprios e sabor doce.  Conter, no mínimo, 60% de 
sua validade, nº do lote e registro no Ministério da 
Saúde. 

UND 600 X 

5.  

ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ PARA FORNO E FOGÃO 
Produto em embalagem plástica limpa e íntegra 
contendo 66g. O produto deve ser composto por 
Maltodextrina, Ciclamato de sódio, Sacarina sódica e 
Citrato de sódio. Não deve conter glúten. Deve 
conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 5  X  

6.  

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO Composto porágua, 
edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k, 
espessante carboximetilcelulose, conservante 
benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. Não 
contém Glúten. Deve ser aprovado pelo Ministério da 
Saúde e conter validade mínima de 6 meses. 

UND 5 X 

7.  

ALIMENTO EM PÓ SOLÚVEL PARA PREPARO DE 
LEITES SABOR MORANGO Alimento solúvel para ser 
adicionado ao leite, sabor morango. Não deve conter 
glúten. Embalagem plástica limpa e intacta contendo 
até 400g.  Deve conter, no mínimo, 60% de sua 
validade e nº do lote. TIPO NESQUIK OU SUPERIOR 

UND 150 X 

8.  

AMENDOIM EM GRÃO COM PELE Embalagem íntegra 
com 500 g, isento de sujidades, parasitas ou larvas, 
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 
íntegro. Produto de primeira qualidade. Deve conter, 
no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 130 X 

9.  

AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído de 
milho, isento de matéria terrosa, fungos e parasitos, 
livre de umidade, fermentação ou ranço. O amido 
deve produzir ligeira crepitação quando comprimido 
entre os dedos. Embalagem contendo de 500 g. Deve 
conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 160 X 

10.  

ARROZ INTEGRAL Arroz integral beneficiado, longo, 
fino, Tipo I. Deve conter de 4 a6 gramas de Fibras 
Alimentares em cada 100 gramas do produto.  
Embalagem deve estar intacta, acondicionada em 
pacotes de 1 kg, em polietileno transparente. Deve 
conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 160 X 

11.  

ARROZ POLIDO Tipo 1, longo e fino, grãos inteiros, 
isentos de sujidade, insetos e outros materiais 
estranhos, acondicionado em saco plásticos limpo, 
íntegro e transparente contendo 5kg. Apresentar bom 
rendimento. Deve conter, no mínimo, 60% de sua 
validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. 

UND 600 X 

12.  
AVEIA EM FLOCOS Em embalagem primária de 
plástico, de até 500 g. Deve conter, no mínimo, 60% 
de sua validade e nº do lote. 

UND 200 X 

13.  
BATATA PALHA Embalada em pacote de 400g, deverá 
ser crocante, conter gordura vegetal. Deve conter, no 
mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 200 X 

14.  BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL Biscoito UND 1300 X 
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salgado contendo farinha de trigo integral em sua 
constituição. Deve conter menos de 0,3 gramas de 
gordura saturada e aproximadamente 2,5 gramas de 
Fibras Alimentares em 30 gramas do produto. Deve 
conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 
Embalagem atóxica limpa e íntegra de 180g. TIPO 
AYMORÉ OU SUPERIOR 

15.  

BISCOITO DE COCO TIPO ROSQUINHA Biscoito doce, 
sabor coco, em formato de rosquinhas. A cada 60 g de 
produto, deve conter: 
Calorias: 130, Gorduras: 3.1g, Carboidratos: 0g, Proteí
na: 2g. Em embalagem primária plástica íntegra, com 
lote, data de fabricação e validade impressas na 
embalagem. Deve conter, no mínimo, 60% de sua 
validade e nº do lote. TIPO KROKERO OU SUPERIOR 

KG 700 X 

16.  

BISCOITO DE POLVILHO Biscoito de polvilho, isento de 
glúten, formato tipo argola ou comprido, embalado 
em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 
100 gramas. 90% do produto deve estar com suas 
características físicas intactas (não quebrados). No seu 
rótulo deverá conter informação nutricional por 
porção, sobre glúten, ingredientes, data de 
fabricação, validade e lote.  

UND 250 X 

17.  

BISCOITO TIPO MAISENA Biscoito composto dos 
seguintes ingredientes, nesta ordem: farinha de trigo, 
amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada. 
A porção de 30 g deve ter a seguinte composição 
nutricional: máximo de 119 kcal, mínimo de 1,1 g de 
fibra, 6,6 mg de cálcio, máximo de 0,3 g gordura 
saturada e 0 g de gordura trans.  Deve conter, no 
mínimo, 60% se sua validade e nº do lote, e 
embalagem primária em plástico. Pesando 1 kg. 

KG 400 X 

18.  

CAFÉ EM PÓ Produto torrado, embalagem de 500g, 
íntegra, contendo selo de pureza da ABIC. Produto 
com no mínimo 06 meses de validade a contar da data 
de entrega e nº do lote. 

UND 50 X 

19.  

CANELA EM PÓ Fina, homogênea, obtida da casca de 
espécimes vegetais genuínos, de coloração parda 
amarela ou marrom claro, com cheiro aromático e 
sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos 
a sua espécie, acondicionada em pote plástico 
atóxico, contendo 30 gramas. Deve conter, no 
mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 50 X  

20.  

CANJIQUINHA Canjiquinha de milho amarelo, fina, 
livre de impurezas. Embalagem plástica transparente, 
atóxica, contendo 1kg. Deve conter, no mínimo, 60% 
de sua validade e nº do lote. 

UND 250 X 

21.  

COCO RALADO Produto obtido do fruto do coqueiro, 
por processo tecnológico adequado e separado 
parcialmente da emulsão óleo/água (leite de coco) 
por processos mecânicos. Não deve conter adição de 
açúcar. Embalagem primária plástica. Pacote de 1Kg. 
Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 
lote. 

UND 60 X 
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22.  

COLORAU Corante natural à base de fubá e urucum, 
embalagem plástica transparente e íntegra (pacote de 
500 g). Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade 
e nº do lote. TIPO SINHÁ OU SUPERIOR 

UND 300 X 

23.  
ERVA DOCE Produto desidratado, condicionado em 
embalagem plástica, contendo 40 g. Deve conter, no 
mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 20 X  

24.  

EXTRATO DE TOMATE Produto resultante da 
concentração da polpa do tomate.O produto deve 
estar isento de fermentação e não indicar 
processamento defeituoso. Embalagem em lata, 
íntegra, contendo 350 g. Deve conte, no mínimo, 60% 
de sua validade e nº do lote. 

UND 150 X 

25.  

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA Grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1. Embalagem plástica 
transparente e íntegra, contendo 1kg. Produto livre 
de carunchos, gorgulhos e larvas. Sem umidade ou 
mofo. Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e 
nº do lote. 

UND 350 X 

26.  

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS Produto oriundo do 
milho, livre de caruncho, gorgulhos e larvas. Sem 
umidade ou mofo, em embalagem íntegra e limpa de  
1kg. O produto de conter, no mínimo, 60% de sua 
validade e nº do lote. 

UND 80 X 

27.  

FARINHA DE TRIGO Produto obtido do trigo moído, 
limpo. Especial, Tipo 1, enriquecido com ferro e ácido 
fólico (Vitamina B9). Embalagem plástica de 1 Kg. 
Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 
lote. 

UND 100 X 

28.  

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Produto obtido 
do trigo moído, limpo. Tipo 1, enriquecido com ferro e 
ácido fólico (Vitamina B9) e com adição de fermento 
químico. Embalagem plástica de 1 Kg. Deve conter, no 
mínimo, 60% de sua validade e nº do lote 

UND 300 X 

29.  

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Produto processado do 
trigo, contendo a parte externa do grão (farelo e 
germe). Não deverá apresentar mistura com outras 
farinhas, formação de grumos (umidade) e resíduos 
ou impurezas. Embalagem deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de polietileno 
transparente e bem vedado, contendo 500 g ou 1kg. 
Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e 
nº do lote. 

KG 50 X 

30.  

FEIJÃO CARIOCA Feijão tipo 1, novo, constituído de 
grãos inteiros, isento de material terroso, sujidade, 
insetos de mistura de outras variedades e espécies. 
Acondicionado em embalagem plástica transparente 
atóxica, contendo 1 kg. Deve apresentar, no mínimo, 
60% de sua validade e nº do lote. 

UND 2200 X 

31.  

FEIJÃO PRETO Feijão preto  tipo 1, novo, constituído 
de grãos inteiros, isento de material terroso, insetos, 
sujidade e mistura de outras variedades e espécies. 
Acondicionado em embalagem plástica transparente 
atóxica, contendo 1 kg. Deve apresentar, no mínimo, 

UND 400 X 
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60% de sua validade e nº do lote. 

32.  

FERMENTO QUÍMICO Produto composto de: Amido 
de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, 
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. 
Embalagem de 250g, íntegra, com número do Lote e 
prazo de validade. Deve apresentar, no mínimo, 60% 
de sua validade e nº do lote. 

UND 30 X 

33.  

FERMENTO BIOLÓGICO Produto obtido de culturas 
puras de leveduras (Saccharomyces cerevisias) por 
procedimento tecnológico adequado para aumentar o 
volume e a porosidade dos produtos forneados. 
Produto granulado e seco. Isento de matéria terrosa e 
detritos vegetais e animais, não possuir cheiro de 
mofo e sabor amargo. Embalagem aluminizada. De 
10g até 250 g. O produto deve apresentar validade 
mínima de 2 meses a contar da data de entrega. 

KG 5 X 

34.  

LOURO Folha de louro seca, em embalagem plástica 
íntegra contendo 4 g. As folhas na devem estar muito 
quebradas e o produto deverá ser entregue dentro do 
prazo de validade. 

UND 40 X 

35.  

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA 
DE SOJA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 6 MESES DE 
VIDA Fórmula infantil à base de proteína isolada de 
soja enriquecida com ferro e adicionada de L-
metionina. Isenta de sacarose, lactose e proteínas 
lácteas. Indicado para lactentes a partir do 06 meses 
com intolerância à lactose ou em situações nas quais 
for indicado retirar o leite de vaca da dieta. Deve 
apresentar embalagem íntegra. Deve apresentar, no 
mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 10 X 

36.  

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA 
DE SOJA PARA CRIANÇAS PARA OS PRIMEIROS 6 
MESES DE VIDA Fórmula infantil à base de proteína 
isolada de soja enriquecida com ferro e adicionada de 
L-metionina. Isenta de sacarose, lactose e proteínas 
lácteas. Indicado para lactentes desde o nascimento 
até os 06 meses com intolerância à lactose ou em 
situações nas quais for indicado retirar o leite de vaca 
da dieta. Não deve conter glúten. Validade mínima de 
6 meses a contar da data de entrega. Deve apresentar 
embalagem íntegra. Deve apresentar, no mínimo, 60% 
de sua validade e nº do lote. 

UND 10 X 

37.  

FÓRMULA INFANTIL ACRESCIDA DE PREBIÓTICOS 
PARA OS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA Fórmula 
infantil de partida, adicionada de prebióticos (GOS e 
FOS), com relação caseína / proteína do soro 40:60. 
Deve conter de 98% de gorduras de origem vegetal de 
ótima digestibilidade. Não deve conter glúten. 
Validade mínima de 60% a contar da data de entrega. 
Deve apresentar embalagem íntegra e nº do lote. 

UND 20 X 

38.  

FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS 6 
MESES DE VIDA Leite de vaca desnatado modificado, 
para crianças de 6 meses a 1 ano. Não deve conter 
glúten. Deve apresentar embalagem íntegra. Deve 

UND 80 X 
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apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 
lote. 

39.  

FÓRMULA INFANTIL PARA OS PRIMEIROS 6 MESES 
DE VIDA Leite de vaca desnatado modificado, para os 
primeiros seis meses de vida. Não deve conter glúten. 
Deve apresentar embalagem íntegra. Deve 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 
lote. 

UND 40 X 

40.  

FUBÁ Produto obtido do grão de milho moído; de cor 
amarela. Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. 
Ausência de umidade, fermentação e ranço; isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Acondicionada em 
embalagem plástica transparente e atóxica de 1 kg. O 
produto deve ser fortificado com ferro e ácido fólico. 
Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e 
nº do lote. 

UND 350 X 

41.  

LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL Bebida a base de 
soja em sabor natural. Deve ser isenta de colesterol e 
de lactose. Deve conter 240 mg de cálcio em cada 
200ml do produto, e conter as Vitaminas A, complexo 
B, C, D e E. Deve vir em embalagens de 1 L. Deve 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 
lote. 

UND 80 X 

42.  

LEITE DE SOJA SABORES DE FRUTAS OU CHOCOLATE 
Bebida a base de soja em sabor natural. Deve ser 
isenta de colesterol e de lactose. Deve conter 240 mg 
de cálcio em cada 200ml do produto, e conter as 
Vitaminas A, complexo B, C, D e E. Deve vir em 
embalagens individuais de 200 mL. Deve apresentar, 
no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 200 X 

43.  

LEITE EM PÓ INTEGRAL Produto em pó integral obtido 
por desidratação do leite de vaca e apto para a 
alimentação humana, mediante processos 
tecnológicos adequados. Deve ter boa solubilidade. 
Embalagem limpa aluminizada de 400g a 1 kg. Deve 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 
lote. 

KG 400 X 

44.  

LEITE UHT Produto líquido integral. Embalagem 
aluminizada de 1L, íntegra e que contenha data de 
fabricação e prazo de validade. Produto deve 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade, nº de 
lote. Registro no SIF ou IMA. 

LITRO 6500 X 

45.  

LEITE UHT DESNATADO Produto líquido desnatado, 
contendo, no máximo, 1% de gordura. Embalagem 
aluminizada de 1L, íntegra e que contenha data de 
fabricação e prazo de validade. Produto deve 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade, nº de 
lote. Registro no SIF ou IMA. 

LITRO 160 X 

46.  

LEITE UHT ISENTO DE LACTOSE Produto líquido 
integral, contendo a enzima lactase. Embalagem 
aluminizada de 1L, íntegra e que contenha data de 
fabricação, prazo de validade e especificação de que é 
isento de lactose. Produto deve apresentar, no 
mínimo, 60% de sua validade, nº de lote. Registro no 

LITRO 300 X 
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SIF ou IMA. 

47.  

MACARRÃO ESPAGUETE 500 G Macarrão com sêmola 
e ovos, isento de corantes artificiais, sujidades e 
parasitas, tipo espaguete (pct com 500g). Deve 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 
lote. 

UND 500 X 

48.  

MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL Macarrão a base 
de farinha de trigo integral, produto rico em fibras. 
Isento de sujidades e parasitas, tipo espaguete (pcte 
de 500g). Embalagem intacta e limpa. Deve 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº de 
lote 

UND 200 X 

49.  

MACARRÃO PICADO Macarrão com sêmola e ovos, 
isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas, 
tipo picado (pcte de 1kg). Embalagem intacta e limpa. 
Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e 
nº de lote. 

UND 300 X 

50.  

MACARRÃO DE LETRINHAS Macarrão com e ovos, 
isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas, em 
formato de letrinhas (pcte de 500g). Embalagem 
intacta e limpa. Deve apresentar, no mínimo, 60% de 
sua validade e nº do lote. 

UND 40  X 

51.  

MILHO DE CANJICA Milho branco, tipo 1, 
despeliculado, grãos livres de mofo, livre de caruncho 
e larvas. Embalagem plástica transparente de 500g. 
Apresentar, no mínimo, 60% de sua validade nº do 
lote. 

UND 150 X 

52.  

MILHO DE PIPOCA Produto em saco plástico 
transparente e íntegro, isento de sujidades, 
carunchos, insetos ou qualquer outro que não o 
próprio milho da pipoca. Embalagem contendo 500 g. 
Apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº de 
lote. 

UND 200 X 

53.  

MILHO VERDE Milho Verde, em conserva, embalagem 
íntegra contendo no mínimo 300 gramas , com 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade.   

UND 50 X 

54.  

ÓLEO DE SOJA Produto em lata ou pet de 900 ml; tipo 
1; sem cheiro de ranço ou odor diferenciado. A 
embalagem deve estar íntegra, sem amassados ou 
outras alterações. Deve apresentar, no mínimo, 60% 
de sua validade e nº do lote. 

FRASCO 800 X 

55.  
ORÉGANO Produto desidratado. Em embalagem 
íntegra de 200g, com cheiro característico. Deve 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade. 

UND 25  X 

56.  

POLVILHO AZEDO Produto isento de matéria terrosa, 
fungos e parasitos, livre de umidade, fermentação ou 
ranço. O produto deve produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. Embalagem 
íntegra com 1 kg; livre de carunchos, gorgulhos e 
larvas. Sem umidade e mofo. Deve apresentar, no 
mínimo, 60% de sua validade. 

KG 140 X 

57.  
PROTÉINA TEXTURIZADA DE SOJA FINA E ESCURA 
Produto obtido da farinha desengordurada de soja, 

KG 120 X 
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com aspecto, cheiro e sabor próprios, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco 
plástico transparente, atóxica de no máximo 1kg. 
Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e 
nº do lote. 

58.  

SAL Sal refinado iodado; em pacote de 1kg, sem 
excesso de umidade. Cristais brancos uniformes, 
isenta de sujidades e outras impurezas; iodado, com 
teor igual ou superior a 20 miligramas até o limite  
máximo de 60 miligramas de iodo por quilograma de 
produto. Embalagem plástica de 1 kg, deve 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 
lote. 

UND 250 X 

59.  

SUCO PARA DILUIR SABOR MARACUJÁ  Produto 
integral de polpa de fruta não adoçado, sabor 
maracujá, em embalagem pet de 1 L, com rendimento 
mínimo de 12L. Prazo de validade mínima de 6 meses. 

UND 50 X 

60.  

SUCO PARA DILUIR SABOR GOIABA Produto integral 
de polpa de fruta não adoçado, sabor goiaba, em 
embalagem pet de 1 L, com rendimento mínimo de 
9L. Prazo de validade mínima de 6 meses. 

UND 50 X 

61.  

SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABORES 
Produto contendo sacarose, cacau em pó, 
maltodextrina, leite em pó desnatado instantâneo, 
entre outros. Produto rico em vitaminas e minerais. 
Sabor chocolate, baunilha ou morango. Embalagem 
integra de 380 g contendo informações nutricionais, 
lote e validade. O produto deverá ser entregue com, 
no mínimo, 60% de sua validade. Tipo SUSTAGEN KIDS 

UND 50 X 

62.  

TRIGO PARA QUIBE Descrição: Produto obtido a partir 
do cozimento, secagem e moagem do trigo em grãos. 
Embalagem primária plástica intacta, contendo 
informações nutricionais e validade mínima de 6 
meses. Pct 500 g.  

UND 250 X 

63.  

UVA PASSAS Produto isento de sujidade e materiais 
estranhos, acondicionado em saco plástico 
transparente e limpo, acondicionada em embalagem 
limpa de 200 g. Validade mínima de 06 meses a contar 
da data de entrega. 

PCT 50 X 

64.  

VINAGRE Vinagre – agrim claro; fermentado acético 
de álcool, arroz ou vinho branco, em embalagem 
plástica de 750ml. Produto com, no mínimo, 60% de 
sua validade e nº do lote. 

UND 60 X 
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TABELA 2 
HORTIFRUTIGRANJEIROS 

Frequência de entrega: semanal 

ITEM GÊNERO UNIDADE QUANTIDADE 

65. 

ABACATE Produto de primeira qualidade, com casca sã, sem ruptura, 
amassados ou escurecimento, não deve conter corpos estranhos 
aderidos à casca, perfuração ou apresentar podridão. Deve ser 
entregue ainda firme, sem haver completado sua maturação. Cada 
unidade deve conter aproximadamente 1 kg e deve ser entregue em 
embalagens limpas. 

KG 40 

66. 

ABACAXI Produto fresco e firme, não deve conter corpos estranhos 
aderidos à casca; nem estar amassado, machucado, perfurado ou 
apresentar podridão e vazamento. Deve conter aproximadamente 1,5 
kg por unidade e deve ser entregue em embalagem limpa. 

KG 500 

67. 

ABÓBORA ITALIANA Produto íntegro, firme, sem sinal de desidratação, 
sem manchas ou podridão, tamanho uniforme. Com casca firme, lisa, 
lustrosa, macia e limpa, cor verde brilhante, com aspecto fresco. Não 
deve apresentar manchas escuras que fogem do padrão, nem estar 
com aberturas ou cortadas. Deve ser entregue em embalagem limpa. 

KG 200 

68. 

ABÓBORA MORANGA Produto íntegro, firme, sem manchas, cicatrizes 

ou podridão, tamanho uniforme. Com casca firme, lustrosa e limpa, cor 

verde brilhante, com aspecto fresco. Não deve apresentar manchas 

amareladas que fogem do padrão, nem estar com aberturas ou 

cortadas. Deve apresentar peso médio de 1 Kg por unidade e ser 

entregue em embalagem limpa. 

KG 200 

69. 

ÁGUA MINERAL natural, acondicionada em garrafão retornável 
(dentro da validade e em bom estado de limpeza e conservação), 
capacidade de 20 L. Lacrada com tampa plástica descartável, sem 
vazamento, com lacre plástico de segurança. Deve conter no rótulo, 
data de engarrafamento, prazo de validade, nome da fonte e nome da 
empresa. 

UND 30 

70. 

ALHO EM CABEÇA Produto íntegro, cheiro característico; dentes 
grandes e novos; limpos, firmes, sem manchas e podridão, sem 
murchamento e mofo. De primeira qualidade. Deve ser entregue em 
embalagens limpas de 1 kg. 

KG 200 

71. 

BANANA PRATA Deve estar em pencas firmes, não deve conter corpos 
estranhos aderidos à casca, não deve estar machucada, nem 
descascada ou com partes podres. Todas devem estar no mesmo 
estágio de amadurecimento, o qual será determinado no momento da 
encomenda. Peso aproximado por unidade: 100g. Entregue em 
embalagem limpa. 

KG 3000 

72. 

BATATA DOCE Tubérculo limpo de elevada qualidade e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvido, com aspecto, aroma, sabor e cor da 
polpa típicos da variedade, com uniformidade no tamanho e cor. Não 
deve conter rachaduras, perfurações e cortes provocados 
mecanicamente ou por insetos e doenças. Devem estar isentos de 
umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, resíduos de 
fertilizantes, parasitas e larvas. Deve ser entregue em embalagem 
limpa. 

KG 120 
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73. 

BATATA INGLESA Produto fresco íntegro, de primeira qualidade, firme, 
sem manchas esverdeadas ou brotos ou podridão. Deve ser de 
primeira categoria, tamanho uniforme. Deve ser entregue em 
embalagem limpa. 

KG 1200 

74. 

BERINJELA Berinjela comum, boa qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, perfurações,cortes), acondicionada em embalagem 
limpas. Coloração característica do produto. 

KG 150 

75. 

BETERRABA Produto íntegro, firme, fresco, sem manchas ou podridão, 
tamanho uniforme, cor vermelho intenso, sem rupturas e sujidades. 
Deve ser entregue em embalagem limpa. 
 

KG 140 

76. 
CEBOLA Branca. Produto íntegro, firme, sem manchas ou podridão; de 
primeira categoria, tamanho grande e uniforme, acondicionada em 
embalagem limpa. 

KG 1200 

77. 

CENOURA VERMELHA Produto íntegro, firme, sem manchas ou 
podridão. De primeira categoria, tamanho uniforme. Com aspecto, 
aroma e sabor típicos do produto, cor laranja vivo, livres de umidade 
externa e com aspecto fresco, acondicionada em embalagem limpa. 

KG 1000 

78. 

CHUCHU Produto íntegro, firme, sem manchas ou podridão. De 
primeira categoria, tamanho uniforme. Com aspecto, aroma e sabor 
típicos do produto, cor verde claro, livres de umidade externa e com 
aspecto fresco, acondicionada em embalagem limpa. 

 KG 375 

79. 
LARANJA Produto íntegro, firme, sem manchas ou podridão; de 
primeira categoria e tamanho uniforme. Peso médio por unidade de 
100g, acondicionada em embalagem limpa de 1 kg. 

KG 2000 

80. 

LIMÃO TAITI, com cascas sem traços de descoloração, intactas, firmes, 

sem podridão, limpas; frutos bem desenvolvidos e de aspecto fresco. 

Com boa produção de caldo. Embalagem limpas e cobertas, sem 

comprometer a integridade dos alimentos. 

KG 650 

81. 
MAÇÃ Produto íntegro, firme, sem manchas, amassados ou podridão; 
de primeira categoria e tamanho uniforme. Peso médio por unidade de 
100g, acondicionada em embalagem limpa de 1 kg. 

KG 2300 

82. 

MAMÃO FORMOSA Fruta de boa qualidade, apresentando tamanho, 
cor e conformação uniforme. Fruta bem desenvolvida e madura, de 
aspecto fresco, sem amassados, podridão e acondicionada em 
embalagem limpa. Produto de aproximadamente 1,5 kg a unidade. 

KG 600 

83. 

MARACUJÁ Produto íntegro, sem manchas ou podridão, sem 

sujidades, tamanho uniforme e apresentar boa quantidade de polpa. 

Embalagem primária de polietileno transparente de 1 kg. 

 KG 200 

84. 

MELANCIA Produto íntegro, firme, sem manchas ou podridão; de 
primeira categoria e tamanho uniforme e adequado grau de 
maturação, acondicionada em embalagem limpa. Peso médio da 
unidade 10 kg. 

KG 2000 

85. 

PIMENTÃO Pimentão verde ou vermelho de acordo com a demanda. 
Produto fresco, íntegro, firme, sem manchas ou podridão; de primeira 
categoria e tamanho uniforme, acondicionada em embalagem limpa 
de 1 kg. 

KG 550 

86. 
QUIABO De boa qualidade, deve estar íntegro e firme; sem cortes ou 
corpos estranhos sobre o produto, acondicionado em embalagem 
plástica limpa de 1 kg. 

KG 300 
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87. 

TANGERINA PONKAN Produto íntegro, firme, sem manchas, 
amassados ou podridão; de primeira categoria e tamanho uniforme. 
Peso médio por unidade de 120g, acondicionada em embalagem limpa 
de 1 kg. 

KG 350 

88. 

TOMATE Produto de boa qualidade. Sem defeitos na casca, bem 
desenvolvido e maduro; graúdo, com cor e conformação uniforme; 
podendo ser redondo ou alongado. A polpa deve ser intacta e firme e 
de aspecto fresco, acondicionada em embalagem limpa de 1 kg. 

KG 1200 

89. 

VAGEM MANTEIGA Classificação extra, tamanho e coloração 
uniformes. Produto selecionado consistente ao toque e isento de 
partes amassadas ou batidas. Devem ser entreguem em embalagens 
de 1 kg. 

KG 75 

TABELA 3 
Carnes e derivados, derivados do leite e ovos 

Frequência de entrega: semanal 

ITEM GÊNERO UNIDADE 
QUANTIDADE 

AMOSTRA 

90. 

CARNE BOVINA Cortes: Acém moído. Sem sebo, 
nervos ou gordura em excesso. Embalada 
individualmente pelo fabricante em pacotes de até 2 
kg, congelada, cor característica avermelhada, cheiro 
característico, não deverá apresentar-se pegajosa ou 
com água.  Deverá conter rótulo em embalagem 
lacrada, contendo data de embalagem e validade, e 
informações sobre o fabricante e/ou local de 
processamento. Deverá ser proveniente de 
abatedouro legalizado, com registro no SIF ou IMA. 

KG 1500 X 

91. 

CARNE BOVINA Cortes: Músculo em cubos. Sem 
sebo, nervos ou gordura em excesso. Embalada 
individualmente pelo fabricante em pacotes de até 2 
kg, congelada, cor característica avermelhada, cheiro 
característico, não deverá apresentar-se pegajosa ou 
com água.  Deverá conter rótulo em embalagem 
lacrada, contendo data de embalagem e validade, e 
informações sobre o fabricante e/ou local de 
processamento. Deverá ser proveniente de 
abatedouro legalizado, com registro no SIF ou IMA. 

KG 1200 X 

92. 

FÍGADO DE FRANGO Produto congelado, sem 
tempero, em pacotes íntegros, com registro em órgão 
competente e data de validade. Deve apresentar, no 
mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

KG 30  X 

93. 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO Sem pele, osso ou 
cartilagem. De primeira qualidade, congelado. 
Acondicionado em bandeja de 31VC e envolto em 
embalagem plástica lacrada, na qual deve conter, o 
nome do fabricante, data de fabricação e validade, e 
SIF.  Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 
validade. 

KG 2300 X 

94. 
LINGÜIÇA DE FRANGO Produto composto unicamente 
por carne de frango, com espessura fina, embalagem 
original contendo o SIF ou IMA. Cor correspondente a 

KG 350 X 
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sua composição, refrigerada. Aspecto, cheiro, sabor e 
cor característicos. Deverá estar isento de manchas ou 
líquidos pardacentos. Embalagem de 1 kg. Deverá 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 
lote. 

95. 

MANTEIGA Produto de primeira qualidade tendo, 
necessariamente, os ingredientes creme de leite, 
pasteurizado, e cloreto de sódio; em embalagens de 
polietileno atóxico de 500g. Deve apresentar, no 
mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. TIPO 
ITAMBÉ OU SUPERIOR 

UND 100 X 

96. 

MUÇARELA Aspecto sensorial característico, registro 
no SIF ou IMA, deverá ser entregue em pedaço ou 
fatiada, segundo solicitação. Quando fatiada, não 
deverá conter resíduos de outros alimentos. Deverá 
ser entregue em embalagem plástica limpa. Deve 
apresentar, no mínimo, 60% de sua validade. 

KG 200 X 

97. 

OVO BRANCO Classe A; íntegro, limpo, sem mofo, 
sem microfissuras, pesando no mínimo 45g a unidade, 
com no máximo 4 dias de fabricação, registro no SIF  
ou IMA; sem cheiro de enxofre ou podridão. 
Apresentação em embalagem limpa. 

PENTE 350 X 

98. 

PRESUNTO Feito a partir da carne de frango ou peru. 
Aspecto sensorial característico, sem sinal de umidade 
e viscosidade, registro no SIF ou IMA, deverá ser 
entregue refrigerado, embalado e fatiado (o local 
deverá apresentar padrões higiênicos sanitários 
adequados). 

KG 30 X 

99. 

QUEIJO MINAS FRESCO Consistência pastosa, não 
sofrendo processo de maturação, tendo por isso sabor 
de leite fresco ou acidificado, a cor é geralmente 
branca, e quando existe a casca, está é muito fina, 
acondicionado em embalagem limpa, com 500 g.  

UND 100 X 

100. 

SALSICHA Salsicha para cachorro quente: salsicha tipo 
hot dog; peso médio por unidade: 50 gramas. Com 
validade mínima de 6 meses. Deverá apresentar 
registro no SIF. 

KG 50 X 

101. 

SOBRECOXA DE FRANGO Pedaços congelados, sem 
tempero, em pacotes íntegros, com registro em órgão 
competente. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 
validade e nº de lote. 

KG 300 X 

 
TABELA 4 

PÃES 
Frequência de entrega: diária 

 

ITEM GÊNERO UNIDADE QUANTIDADE AMOSTRA 

102. 

PÃO DE FORMA Produto fresco, sem bolor. Embalado 
em embalagem plástica com 350 g. O produto deve 
conter lote, data de fabricação e validade impressos 
na embalagem. Deve apresentar, no mínimo, 60% da 
validade. 

PCT 400 X 
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103. 

PÃO DOCE Pão de doce (formato de acordo com 
necessidade) de 50g. Tendo necessariamente, os 
ingredientes farinha de trigo, fermento fresco, sal, 
açúcar e água. O pão deverá ser feito no dia da 
entrega, estando, portanto, novo, bem assado, 
armazenado em local adequado segundo legislação 
específica. Os pães deverão ser entregues em 
recipiente plástico limpo e bem tampado. O local de 
manipulação e distribuição do produto deve manter 
padrões de higiene sanitária. 

KG 400 X 

104. 

PÃO DOCE MINI Pão de doce (formato de acordo com 
necessidade) de aproximadamente 25g. Tendo 
necessariamente, os ingredientes farinha de trigo, 
fermento fresco, sal, açúcar e água. O pão deverá ser 
feito no dia da entrega, estando, portanto, novo, bem 
assado, armazenado em local adequado segundo 
legislação específica. Os pães deverão ser entregues 
em recipiente plástico limpo e bem tampado. O local 
de manipulação e distribuição do produto deve 
manter padrões de higiene sanitária. 

KG 300 X 

105. 

PÃO FRANCÊS Pão de sal de 50g. Tendo 
necessariamente, os ingredientes farinha de trigo, 
fermento fresco, sal, açúcar e água. O pão deverá ser 
feito no dia da entrega, estando, portanto, novo, bem 
assado, armazenado em local adequado segundo 
legislação específica. Os pães deverão ser entregues 
em recipiente plástico limpo e bem tampado. O local 
de manipulação e distribuição do produto deve 
manter padrões de higiene sanitária. 

KG 500 X 

 

3- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

3.1- O critério de julgamento considerado será: MENOR PREÇO POR ITEM. 

OBS: Prazo e condições de entrega, obrigações de contratante e contratado estão dispostos na 
minuta contratual. 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

PROCESSO 027/2017 

PREGÃO 003/2017 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM 

Pregoeira e Equipe de Apoio 

REFERÊNCIA: Edital de Pregão n° 003/2017 

 

OBJETO: contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar 
das escolas da rede de ensino da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim. 
 

 

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ___________________________________________, 

portador (a) da Cédula de Identidade n° ________________ e CPF sob o n° ________________, a 

participar da licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM, na modalidade 

supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, 

o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 
 

 ______________________, _____ de________________de________ 
 
 
 
 

Assinatura do Dirigente da Empresa 
(reconhecer assinatura em cartório) 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 

PROCESSO 027/2017 

PREGÃO 003/2017 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

____________________________________________, CNPJ_____________________________, 
sediada ________________________________________________ , por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 003/2017, DECLARA expressamente 
que CONCORDA com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
 

_______________________, ______ de ___________ de 2017. 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO 027/2017 
PREGÃO 003/2017 

 

 

 

___________________________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ 
sob N.º ____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
__________________________________________, portador da Carteira de Identidade RG 
n.º_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação para o presente certame. 
 
 
_____________________________________ 
(Local e data) 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do representante/procurador/sócio 

 
 
(Obs: A legitimidade da representação deverá ser comprovada por documentos que comprovem os 

poderes do mandante para a outorga) 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PROCESSO 027/2017 

PREGÃO 003/2017 

 

 
_______________________________________________________ (Razão Social da Empresa), 

estabelecida na ___________________________________________________ (endereço completo), 
inscrita no CNPJ sob n.° _______________________, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de 
participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do 
artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (.....). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
______________________, _____ de________________ de ________ 
 
 

__________________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 

 
 
 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 
licitante. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

PROCESSO 027/2017 

PREGÃO 003/2017 

 

 
 
 
___________________________________________, CNPJ_____________________________, 

sediada ________________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 003/2017, DECLARA expressamente 
que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
____________________ , _____ de _______ de __________. 
 
 
 
 
______________________________________________ 
 Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VII 

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO 
PROCESSO Nº 027/2017 

PREGÃO 003/2017 
 

Razão Social: ______________________________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________________ 
CNPJ: ______._________._________/_________-______ 
e-mail:__________________________________________________________________________ 
 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Marca/Procedência Prazo 

de 

validade 

Valor 

Unitário 

R$ 

Valor 

Total 

R$ 

1        

2        

 
 
Obs.: A tabela deverá ser preenchida com discriminação completa dos produtos, conforme relação 
constante no ANEXO I do edital. 
 

Valor total: (Por extenso) _____________________________________________________________ 

Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do edital do 
Pregão nº 003/2017 e ainda que: 

a) A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias; 
b) Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, assim como fretes e seguros, bem como despesas com a entrega do produto; 
c) Concorda com todas as condições estipuladas no instrumento convocatório 

Local/ data: ____________________________,_______ de ______________ de 2017 

______________________________________________________ 
(Assinatura do responsável legal da empresa e carimbo com CNPJ) 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO Nº 027/2017 
PREGÃO 003/2017 

 

 

 

 

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para fins do 

disposto no Edital referente ao Processo Administrativo supracitado, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte mos termos da 

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

Local e Data 

 

 

Nome e assinatura do representante Legal 

Nº RG e CPF 
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ANEXO IX 

CHECK LIST – AMOSTRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  

ALIMENTO/ITEM: ______________________________________ 

 

Data:___/___/_____  Horário: ____:____  Nota: _______ 

 

Pontos Propriedades A I OBS 

8,0 Aspecto 

   

 

 

12,0 Cor 

   

 

 

12,0 Odor 

   

 

 

12,0 Sabor 

   

 

 

12,0 Consistência 

   

 

 

8,0 Rendimento 

   

 

 

8,0 
Sem presença de fungos, ácaros 
ou manchas 

   

 

 

8,0 Custo benefício  

   

 

 

10,0 Tempo de validade 
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10,0 

 

Embalagem 

 

   

 

* A= Adequado      I = Inadequado 

Total de Pontos: ______ 

Total geral de pontos: 100 pontos       Total de pontos obtidos:_______ 

Avaliação: 

 

 90 a 100 pontos – Excelente       Classificação: _______________ 

 85 a 89 pontos – Muito bom 

 70 a 84 pontos – Bom 

 60 a 69 pontos – Regular 

 50 a 59 pontos – Ruim 

 abaixo de 50 –  Insatisfatório  
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ANEXO X 
MINUTA DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 027/2017 

PREGÃO 003/2017 
 

O MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM, pessoa jurídica de direito público interno, com 
edifício-sede na Praça Cônego Firmiano, nº 40, Bairro centro, CEP: 35.865-000, Dom Joaquim/MG, 
inscrito no CNPJ sob o nº 18.303.198/0001-48, neste instrumento representado pelo Prefeito 
GERALDO ADILSON GONÇALVES, doravante denominado CONTRATANTE, e 
____________________________, CNPJ nº ___________________, com sede à 
___________________________________, nº ______, em _______/___, neste instrumento 
representado por ___________________, portador do CPF ____________, RG _____________, 
residente e domiciliado à ________________, nº ________, em ________/___, doravante 
denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato para fornecimento de gêneros 
alimentícios, como especificados no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 
027/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 003/2017, do tipo menor preço POR ITEM, sob a 
regência da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa fornecedora de gêneros 
alimentícios para a Merenda Escolar das escolas da rede de ensino da Prefeitura Municipal de Dom 
Joaquim, conforme descrição e quantidades estimadas e relacionadas no ANEXO I, do Pregão 
Presencial nº 003/2017 e de conformidade com a proposta da Contratada. 

1.2 - A Contratada será responsável pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, que deverão ser 
entregues nas quantidades, no horário e no endereço indicado pela Secretaria Municipal de 
Educação, de conformidade com as ordens de fornecimento, não podendo ocorrer qualquer 
interrupção durante o ano letivo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2. O prazo de vigência do presente instrumento é até 31/12/2017, a contar de sua assinatura. 
2.1.1. Excepcionalmente, o prazo contratual poderá ser prorrogado, caso ocorra algumas das 
hipóteses elencadas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

3.1. A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo examinado 
e considerado em condições de consumo, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir os gêneros 
alimentícios considerados inadequados. 

3.2. O recebimento dos gêneros alimentícios será confiado a uma Comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros, que deverá exigir o fiel cumprimento do que estipula a ordem de fornecimento, em 
confronto com a fatura e nota fiscal, juntas em 3 (três) vias, para fins de pagamento. 

3.3. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues de acordo com as ordens de fornecimento, 
conforme especificações constantes na cláusula terceira.  

3.4. Recebida à ordem de fornecimento/requisição, a CONTRATADA deverá: 
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3.4.1- entregar, mensalmente, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 1, nas quantidades 
constantes na ordem de fornecimento, no horário de 7 horas às 16 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, no Município de Dom Joaquim; 

3.4.2- entregar, semanalmente, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 2, nas quantidades 
constantes na ordem de fornecimento, no horário de 7 horas às 16 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, no Município de Dom Joaquim;  

3.4.3- entregar, semanalmente, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 3, nas quantidades 
constantes na ordem de fornecimento, no horário de 7 horas às 16 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, no Município de Dom Joaquim;  

3.4.4- entregar, diariamente, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 4, nas quantidades 
constantes na ordem de fornecimento, no horário de 7 horas às 16 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, no Município de Dom Joaquim. 

3.4.5- Havendo necessidade de entrega extra de gêneros, a Contratada terá prazo de, até, 1 (um) dia 
útil, contado do recebimento da ordem de fornecimento, para entregar os gêneros alimentícios 
especificados, no horário e no endereço indicado pela Secretaria Municipal de Educação. 

3.5- Os gêneros alimentícios (não perecíveis) descritos na TABELA 1 deverão estar dentro do prazo 
de validade, que não poderá ser inferior ao especificado neste contrato.  

3.6- Os gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) descritos na TABELA 2, por serem facilmente 
perecíveis, deverão estar em boas condições de conservação, sem sinais de deterioração e próprios 
para o consumo humano.  

3.7- Os gêneros alimentícios (carnes e derivados) descritos na TABELA 3, por serem facilmente 
perecíveis, deverão ser fornecidos dentro do prazo de validade, que não poderá ser inferior ao 
especificado neste contrato. 

3.8- Os gêneros alimentícios (pães) descritos na TABELA 4, por serem facilmente perecíveis, deverão 
estar em boas condições de conservação, sem sinais de deterioração e próprios para o consumo 
humano. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

4.1- Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ _____ (________), conforme descrito na 
proposta da CONTRATADA. 

4.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de aumentar ou diminuir o quantitativo dos gêneros 
alimentícios adquiridos no valor correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste 
contrato, referido nesta Cláusula, através da formalização de Termo Aditivo. 

4.3. As ordens de fornecimento serão emitidas em conformidade com as necessidades do 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO-ECONÔMICO-
FINANCEIRO 

5.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

5.2. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face dos aumentos de custo que 
não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as 
partes, de comum acordo, com base no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei de Licitações, buscarão 
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uma solução para a questão. Durante as negociações, o fornecedor contratado em hipótese alguma 
poderá paralisar o fornecimento. 

CLÁUSULA SEXTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. A Prefeitura Municipal de Dom Joaquim pagará pelo fornecimento os preços unitários 
constantes da planilha da vencedora, em real, multiplicados pelas quantidades efetivamente 
entregues e aferidas. 

6.2. O Pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês do 
fornecimento, com apresentação de Nota Fiscal, desde que os gêneros alimentícios solicitados 
tenham sido efetivamente entregues, e que tenham sido inspecionados e aceitos pela Comissão a 
que se refere o item 3.2. 

6.3. A Nota Fiscal apresentada deverá estar acompanhada da Certidão Negativa de Débito relativa a 
débitos previdenciários ou Certidão Positiva com efeitos Negativa de Débitos Previdenciários e CRF 
do FGTS, atualizados, caso contrário ocorrerá à paralisação do pagamento, sobre o qual não incidirão 
juros de mora ou correção monetária.  

6.4. Se os documentos mencionados no item 6.3 estiverem com validade vencida até a data do 
pagamento, a CONTRATADA deverá providenciar e apresentar nova documentação, sem a qual o 
referido pagamento ficará retido.  

6.5. A nota fiscal será obrigatoriamente instruída, contendo todas as discriminações necessárias, 
devendo ser atestadas pelo Órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção Financeira. 

6.6. Nenhum outro pagamento será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA, seja a que título 
for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que a CONTRATADA é a única responsável pelo 
cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução do 
contrato. 

6.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, 
sem que isso gere direito a qualquer compensação.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

7.1. Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA: 

7.1.1. Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento. 

7.1.2. Tomar os cuidados necessários à perfeita execução do contrato. 

7.1.3. A aceitação final dos gêneros alimentícios não desobriga, em qualquer hipótese ou 
circunstância, a CONTRATADA da responsabilidade técnica ou civil por imperfeições ou defeitos 
decorrentes da má qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos, apurados posteriormente à 
utilização pela Administração. 

7.1.4. As despesas relativas ao fornecimento dos gêneros alimentícios, impostos, taxas, fretes, 
seguros e descontos deverão ser incluídos no preço global. 

7.1.5. Fornecer os gêneros alimentícios requisitados apenas mediante apresentação da requisição 
assinada pelo servidor indicado pelo CONTRATANTE. 
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7.1.6. Havendo a necessidade da entrega extra de gêneros durante a semana, a CONTRATADA terá o 
prazo de até 1 (um) dia útil, contado do recebimento da ordem de fornecimento, para entregar os 
gêneros alimentícios especificados, no horário e no endereço indicado pela Secretaria Municipal de 
Educação. 

7.1.7. Fornecer os gêneros alimentícios (não perecíveis) descritos na TABELA 1 dentro do prazo de 
validade. 

7.1.8. Fornecer os gêneros alimentícios (hortifruti) descritos na TABELA 2, por serem facilmente 
perecíveis, em boas condições de conservação, sem sinais de deterioração e próprios para o 
consumo humano.  

7.1.9. Fornecer os gêneros alimentícios (carnes e derivados) descritos na TABELA 3, por serem 
facilmente perecíveis, dentro do prazo de validade. 

7.1.10. Fornecer os gêneros alimentícios (pães) descritos na TABELA 4, por serem facilmente 
perecíveis, em boas condições de conservação, sem sinais de deterioração e próprios para o 
consumo humano. 

7.2. A CONTRATADA deverá, após o recebimento da ordem de fornecimento: 

7.2.1. entregar, mensalmente, às sextas - feiras os gêneros alimentícios previstos na TABELA 1, nas 
quantidades constantes da ordem de fornecimento, no horário de 07h00min às 09h00min e nos 
endereços indicados pela Secretaria Municipal de Educação no Município de Dom Joaquim. 

7.2.2. entregar, semanalmente, às sextas - feiras, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 2, nas 
quantidades constantes da ordem de fornecimento, no horário de 07h00min as 09h00min e nos 
endereços indicados pela Secretaria Municipal de Educação no Município de Dom Joaquim.   

7.2.3. entregar, semanalmente, às sextas - feiras, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 3, nas 
quantidades constantes da ordem de fornecimento, no horário de 07h00min as 09h00min e nos 
endereços indicados pela Secretaria Municipal de Educação no Município de Dom Joaquim.   

7.2.4- entregar, diariamente, os gêneros alimentícios previstos na TABELA 4, nas quantidades 
constantes da ordem de fornecimento, no horário de 07h00min as 09h00min e nos endereços 
indicados pela Secretaria Municipal de Educação no Município de Dom Joaquim. 

7.3. A CONTRATADA não poderá entregar os gêneros alimentícios que possuam embalagens abertas, 
amassadas, estufadas ou violadas, ou com qualquer tipo de  alteração, quando comparada com a 
condição original. 

7.3.2. A CONTRATADA deverá entregar somente produtos que foram mantidos nas condições 
estabelecidas pelo fabricante. 

7.3.3. A CONTRATADA deverá entregar somente produtos que atendam à legislação metrológica do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). 

7.3.4.  A CONTRATADA deverá substituir imediatamente qualquer produto que contenha problemas, 
tais como caruncho, mofo etc.  

7.3.5. Os gêneros alimentícios (carnes e derivados) previstos na TABELA 3 deverão ser transportados 
em caminhão baú refrigerado com carroceria frigorífica (temperatura - 18), com certificado de 
vistoria concedido pela Autoridade Sanitária. 

7.3.6. Os gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) previstos na TABELA 2 deverão ser transportados 
em caminhão baú.  
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CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

8.1. Será de responsabilidade do CONTRATANTE: 

8.1.1. Realizar análise da qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos.  

8.1.2. Fiscalizar a entrega dos gêneros alimentícios pela CONTRATADA constantes de ordens de 
fornecimento/requisições. 

8.1.3. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula quarta deste contrato. 

8.1.4. Informar à CONTRATADA o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações 
de fornecimento. 

8.1.5. Encaminhar a Ordem de Fornecimento à CONTRATADA de acordo com as suas necessidades. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

9.1- Recusando-se a vencedora a entregar os produtos requisitados sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 
10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão 
temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

9.2- Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 
cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

9.2.1- advertência; 

9.2.2- 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso da entrega do produto, 
sobre o valor contratado; 

9.2.3- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, 
com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 

9.2.4- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

9.3- A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

9.4- A contratada poderá emitir declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 

9.5- O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Dom 
Joaquim, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser 
descontado do pagamento da fatura devida pelo Município, quando for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1-A Secretaria Municipal de Educação fiscalizará a qualidade dos gêneros alimentícios entregues 
pela CONTRATADA. O exercício da Fiscalização não desobriga a CONTRATADA de sua total 
responsabilidade quanto à qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1- As despesas decorrentes do presente Contrato serão suportadas pelos recursos existentes, e 
correrão por conta da Dotação orçamentária:  

 

DOTAÇÃO FICHA FONTE 

02.0006.0002.12.306.0019.2038.3.3.90.30 161 100/144 

02.0006.0002.12.306.0024.2039.3.3.90.30 162 100/144 

02.0006.0002.12.306.0024.2040.3.3.90.30 163 100/144 

02.0006.0002.12.306.0027.2041.3.3.90.30 164 100/144 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA RESCISÃO 

12. 1- A rescisão do presente contrato terá lugar de pleno direito, independente de ação ou 
interpelação judicial, se a CONTRATADA: 

a) Recusar-se a fornecer os gêneros alimentícios, no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido 
neste Contrato; 

b) Falir ou dissolver-se; 

c) Suspender o fornecimento dos gêneros alimentícios, sem prévia ordem judicial ou sem recorrer 
das decisões das autoridades competentes, ficando sujeita a multa, mais perdas e danos; 

d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste contrato, sem prévia e expressa 
anuência da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim. 

12.2. O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo alterar ou rescindir o presente contrato no 
interesse do serviço e na conveniência da Administração Pública, não cabendo à CONTRATADA 
direito a qualquer indenização, salvo os pagamentos referentes aos gêneros alimentícios já 
entregues. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1- Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

14.1. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato poderá ser solicitada 
pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 
extracontratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, 
sem o que o pedido não será aceito. 
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14.2. Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que 
deveria ter sido fornecido pela CONTRATADA, e isso motivar o bloqueio de entrega do produto, esta 
incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga a nenhuma atualização de valor, 
inclusive a referida neste edital. 
14.3. Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, a 
futura CONTRATADA se obriga em fornecer, à cada ocorrência de majoração ou redução, cópia do 
documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços. Portanto, é de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o fornecimento dos documentos (notas fiscais) 
comprobatórios dessas ocorrências. 
14.4. A obrigatoriedade da futura contratada em fornecer documentos que permitirão variação dos 
preços contratados vigerá para todo o exercício de 2017, enquanto o Contrato estiver vigente, 
mesmo para períodos que possam não haver fornecimento dos produtos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA VINCULAÇÃO 

15.1. Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de suas transcrições parciais ou totais, 
o Edital de licitação respectivo e a proposta vencedora da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DOS CASOS OMISSOS 

16.1- Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, para o esclarecimento dos casos por 
ventura omissos neste termo de contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1- Todas e quaisquer alterações que venham a ocorrer nas relações entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE, deverão imediatamente ser formalizadas por instrumentos aditivos, respeitado o 
limite legal, do qual estes farão parte integrante. 

17.2- Integram e complementam o contrato, o Edital com seus Anexos, bem como a Proposta de 
Preços da CONTRATADA. 

17.3- O Presente Contrato é regido pela Lei 8.666/1993, Lei 10.520 de 2002 e obedece a todas as 
condições expressas no edital. 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA– DO FORO 

18.1- Fica eleito o foro da comarca de Conceição do Mato Dentro/MG para solucionar quaisquer 
dúvidas quanto à execução do presente contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Dom Joaquim, ______de ______________ de________ 

 

_____________________________         ______________________________ 
Geraldo Adilson Gonçalves CONTRATADA 
Prefeito Municipal de Dom Joaquim 

 
Testemunhas: ______________________          ________________________ 
                         CPF nº:                                       CPF nº 


