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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº000003/2021
(Processo Administrativo n° 001296/2021)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE 
SÃO FRANCISCO, ES, por meio do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, 
sediada na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 001, Centro, Barra de São Francisco, ES, realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO por 
item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da 
Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 
junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 
2014 e Decreto Municipal 228 de 19 de julho de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  a partir das 08:00 às 16:00 horas do dia 25  de fevereiro de 2021.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 do dia 10 de março de 2021.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  www.bll.org.br <http://www.bll.org.br>

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços 
visando a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar 
(merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de educação, 
para atender os estudantes da rede municipal de educação, conforme Termo de Referência e Anexo I 
do Edital.

1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Anexo XIII deste Edital, facultando-
se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2.  DO REGISTRO DE PREÇOS 

1.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as 
que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

2. DO CREDENCIAMENTO

3.1  Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam 
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2   Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por 
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ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
3.3     É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4   Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5   O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 
Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das 
propostas. 
3.6    O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
          a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações 
do Brasil (ANEXO 04)
            b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação   previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e 
          c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca 
e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de 
catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art. 
24 parágrafo 5º.
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará 
a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido 
pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da 
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 
04
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no 
Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 
digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o 
seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.         REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1   O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, 
as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:
4.2      As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 
mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 
empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 
4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de 
empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu 
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital.
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
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sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De 
Licitações do Brasil.
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil 
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
4.8  A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e 
horário limite estabelecido. 
4.9  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 
que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação.

4.12 Para os lotes 10, 11, 12,13, 25 e 47 a participação será destinada a AMPLA CONCORRÊNCIA. Os 
demais itens terão destinação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 
48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações do art. 48 da Lei Complementar 
147, de 7 de agosto de 2014.

4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006.

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente;

4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.14.5  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação;
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4.14.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário).

4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de 
uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações 
do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br <mailto:contato@bll.org.br>.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 
data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º 
da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
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trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado 
é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de 
Referência.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, 
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 
por sobre preço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital.

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
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7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública.

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários.

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-
á automaticamente.

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
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empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para 
o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento. 

7.27 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado..

7.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.28.1. no pais;

7.28.2. por empresas brasileiras; 

7.28.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O pregoeiro, caso julgar necessário, poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de 
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02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão 
do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, em 
prazo razoável, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro 
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da 
proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação.
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8.7.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo 
os demais licitantes.

8.7.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.8. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem 
de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior 
encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado 
nacional, 

8.9. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação 
da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.9.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário 
para a sua continuidade.

8.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.13. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
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majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 
de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica: 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
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9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.6. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 
nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.8.7. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a 
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 
17 a 19 e 165).

9.8.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade 
em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.6.  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
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9.9.9. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do 
Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10. Qualificação  Econômico-Financeira.

9.10.1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, 
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) 
resultantes da aplicação das fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os 
riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 
mínimo de 10 (dez) por cento do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. Qualificação Técnica  

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis 
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com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova 
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item 
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 
além da aplicação das sanções cabíveis.

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 
o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 
remanescentes.

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
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horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
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defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05  (cinco) dias, contados a partir 
da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se 
nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da 
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 
transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 
itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 
as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 
serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o 
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 
3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 
ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 
no reconhecimento de que:

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da 
Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
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16.5. O prazo de vigência da contratação será estabelecido a partir da data de assinatura do Termo 
Contratual até o final do exercício financeiro, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no 
termo de referência. 
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16.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

16.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não 
estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos.

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato 
ou da ata de registro de preços.

16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a 
ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
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21.1.3. apresentar documentação falsa;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. não mantiver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação;

21.4.2. Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante, nos termos da Lei 
8.666 de 1993;

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e 
descredenciamento, pelo prazo de até cinco anos;

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados;

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR. 

21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
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seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes 
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil.

21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade.

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a 
fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital.

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@pmbsf.es.gov.br 
<mailto:licitacao@pmbsf.es.gov.br> ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Desembargador 
Danton Bastos, nº 001, Centro, Barra de São Francisco, ES.
23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
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23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital 
e dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 
Pregoeiro.  

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília - DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público.

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, 
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mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados.

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;

24.12.2. ANEXO II - Modelo de proposta;

24.12.3. ANEXO III - Termo de Adesão - BLL;

24.12.4. ANEXO IV - Custo pela utilização do sistema;

24.12.5. ANEXO V - Declaração Inidoneidade;

24.12.6. ANEXO VI - Declaração Habilitação;

24.12.7. ANEXO VII - Declaração menor de idade;

24.12.8. ANEXO VIII - Declaração ME/EPP;

24.12.9. ANEXO IX - Declaração Responsabilidade;

24.12.10. ANEXO X - Declaração Vínculo;

24.12.11 ANEXO XI - Ata de Registro de Preços;

24.12.11 ANEXO XII - Minuta de Contrato.

24.12.11 ANEXO XIII - Lotes

Barra de São Francisco, ES, 24 de fevereiro de 2021.

EMÍDIO MORAES NETTO
PREGOEIRO OFICIAL
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar (merenda), com entrega parceladaem cronograma 

fornecido pela secretaria municipal de educação, para atender os estudantes da redemunicipal de educação.

2JUSTIFICATIVA

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e 

desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino domunicípio de Barra de são Francisco, 

garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles 

que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 

biológicas entre as faixas etárias.

3 DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
3.1. As especificações constam no Anexo I deste Termo.

3.2. Entregar os produtos conforme cronograma fornecido pela SEMEC, a qual formulará periodicamente, tendo a 

proponente o prazo máximo de 120 (cento e vinte) horas a contar do recebimento da solicitação, para entregar o produto 

solicitado.

3.3. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com 

característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), 

estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento 

e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e 

registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).

3.4 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as mínimas exigidas 

abaixo:

· Identificação do produto;

· embalagem original e intacta,

· data de fabricação,

· data de validade,

· peso líquido,

· Número do Lote,

· Nome do fabricante.

· Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1. As proponentes deverão apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de direitopúblico ou privado, 

comprovando a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatívelem características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação.

4.2. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esserequisito mínimo 

de qualidade higiênico-sanitária paraafabricação/produção/comercialização degêneros alimentícios.
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5. DA FISCALIZAÇÃO
5.1. A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável técnica, será responsável pela 

fiscalização do fornecimento dos produtos, observando todos osaspectos estipulados (prazo de entrega, observância 

acerca da qualidade e marcados produtos contratados).

5.2. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMEC. Não serão aceitosprodutos cujas 

condições e transporte não sejam satisfatórias.

6. DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Oserviço deverá ser devidamente atestado pelo fiscal de contrato, após aaprovação dos serviços pelas nutricionistas 

da secretaria de educação, sem o qual não será permitidonenhum pagamento.

7. DA ENTREGA DOS PRODUTOS - LOCAL, HORÁRIO E PERIODICIDADE
7.1. Os Alimentos Estoque Seco (não-perecíveis) e gêneros perecíveis das escolas da zona ruraldeverãoser 

entregues no estoque do Setor Municipal de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação no seguinte endereço: 

Alameda Santa Terezinha- nº 100 - Vila Landinha. Em se tratando dos gêneros perecíveis da zona urbana deverão ser 

entregues nas próprias escolas, conforme os locais descritos na tabela abaixo, com acompanhamento direto de um 
responsável do Setor de merenda escolar do município de Barra são Francisco.

Nº ESCOLA TELEFONE ENDEREÇO
01 CMEI BRASILINO 

MALAQUIAS DE 
MORAES

(27) 3756-5154 RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 350, 
BAIRRO- COLINA

02 CMEI DORICO 
CIPRIANO

(27) 3756-5070 RUA BENJAMIM COSTA, Nº 2 - 
VILA LANDINHA

03 CMEI RAUL 
GONÇALVES NETO 
(RAUL TREMENDÃO)

(27) 3756-1888 RUA VANDO JOSÉ, S/N, BAIRRO-
ESTRELA

04 CMEI IRENE RIBEIRO (27) 3756-5470 RUA MELVIN JONES, Nº 67, 
CRUZEIRO

05 E.M ERASMO BRAGA (27) 3756-7530 RUA PADRE ZACARIAS, Nº 100, 
BAIRRO-CRUZEIRO

06 E.M JOÃO BASTOS (27) 3756-1608 RUA DONA MINELVINA GARCIA 
DE LIMA, Nº218, VILA 
GONÇALVES

07 E.M JOSÉ FRANCISCO 
DA FONSECA

(27) 3756-1837 RUA BENJAMIM COSTA, Nº 194, 
VILA LANDINHA

08 E.M LUCIENE MATOS 
FERREIRA

(27) 3756-1226 ROD. B.S. 
FRANCISCO/ECOPORANGA, KM 
03, VILA LUCIENE

09 E.M MAC NAIR (27) 3756-5478 RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, 
IRMÃOS FERNANDES

10 E.M NEUZA 
FERNANDES

(27) 3756-1709 RUA MANUEL SILVA LOPES, S/N, 
COLINA

11 E.M SEBASTIÃO 
ALBANO

(27) 3756-1159 AV. MANOEL ALVES FONSECA, 
Nº 267, VILA VICENTE
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12 E.M VICENTE AMARO 
DA SILVA

(27) 3756-2866 RUA DONA FILOMENA ROSA 
DOS ANJOS, Nº 220, CAMPO 
NOVO

7.2. O setor municipal de Alimentação Escolar, fornecerá o cronograma de entrega, que deverá ser assinada em 

conjunto com um dos (as) nutricionistas da Equipe, a qual deverá se identificar através de sua assinatura.

7.3 Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:

· Hortifrutigranjeiros - entrega quinzenal, àssegundas ou terças-feiras,08h às 10h.

· Derivados lácteos e refrigerados - entrega quinzenal, àssegundas ou terças-feiras,08h às 10h.

· Produtos de panificação- de acordo com cardápio, àssegundas ou terças-feiras,08h às 10h.

· Carnes e derivados e produtos congelados-entrega quinzenal, àssegundas ou terças-feiras,08h às 10h.

· Alimentos Estoque Seco (não-perecíveis), mensalmente ou de acordo com a capacidade deestocagem da 

Unidade - de segunda a quinta-feira, 08h às 10h -13h às 15h30min.
7.3.1. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofreralterações.

8OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Os Produtos deverão ser entregues no estoque do Setor Municipal de Alimentação Escolar da Secretaria de 

Educação no seguinte endereço: Alameda Santa Terezinha- nº 100 - Vila Landinha.Cep 29.800-000 e nasUnidades de 

Ensino que compõem a área urbana do Município, que serão responsáveis pela conferência dos gêneros noato do 

recebimento, que informarão à SEMEC eventuais inconsistências.

8.2. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto,é de total 

responsabilidade da proponente.

8.3. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico paraesse fim, devendo 

ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretarlesão física, química ou biológica aos 

alimentos.

8.4. Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados emcaminhão tipo baú 

refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos noato da entrega.

8.5. Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizadas

quando necessário, não sendo permitido o transporte de hortifrútis em caixas de madeira ou papelão,com exceção dos 

ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/oupolietileno atóxico.

8.6. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados(camisa, sapato, 

calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higienepessoal adequada, barba e bigode 

aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas),conforme boas práticas de fabricação/produção de alimentos 

possuindo boa conduta e relacionamentono local de entrega.

8.7. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com ocontrato, a contratada 

deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 05 (CINCO) diasúteis,após a notificação, sem prejuízo das 

sanções previstas.

9.8 - Os lotes dos produtos ou das embalagens reprovadas ou com prazos de validade vencidos serão imediatamente 

devolvidos, sendo admitido um prazo máximo de 120 horas para a reposição nas escolas e no depósito central. Após 

esse prazo, configurando-se o descumprimento das condições de entrega conforme contratado, que implique em 

modificação do cardápio pré-estabelecido pela administração, a Contratada será penalizada com advertência, cumulada 
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com multade 2,5% (dois e meio por cento) nos termos do artigo 87, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93.

8.8. Os Produtos deverão ser entregues no estoque do Setor Municipal de Alimentação Escolar da Secretaria de 

Educação no seguinte endereço:Alameda Santa Terezinha- nº 100 - Vila Landinha.Cep 29.800-000 e nas Unidades de 

Ensino que compõem a área urbana do Município em conformidade com a Autorização de Fornecimentoemitidas, de 

datas, pesos e quantidades estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através do fiscal de contrato a ser designado por Portaria, 

na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93;

9.2 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas na execução do contrato ou 

instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo 4º.

9.3 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do produto mediante Nota Fiscal, 

em conformidade com Autorização de Fornecimento.

9.4 O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento do produto desse 

contrato e os procedimentos burocráticos.

10 DA AMOSTRAGEM

As licitantes vencedoras deverão apresentar as amostras dos produtos solicitados nas especificações de cada 
alimento, logo após a fase de habilitação. As amostras deverão ser apresentadasem embalagem original e fechada, 

para análise e aprovação das nutricionistas e do CAE - Conselho de Alimentação Escolar, sendo submetidos a todos os 

testes que se fizerem necessários, conforme resolução FNDE/n 38 de 16/07/2009:

� A amostra deverá vir etiquetada com os seguintes dados:Nº. do Lote, Especificação do produto, Nome do 

Licitante.

� As embalagens serão abertas e testadas. Os critérios de avaliação serão os seguintes: Aparência; cor; 

característica do produto; odor; sabor; consistência/textura; facilidade de preparo; embalagem com informações 

do produto. No mínimo 02 (dois) avaliadores emitirão nota de 0 a 10 para cada item de avaliação, sendo que a 

média final abaixo de 8(oito) reprovará o produto ofertado; 

� O Setor de Alimentação Escolar emitirá parecer quanto avaliação das Amostras, sendo que os itens cujas 

amostras tiverem sido reprovadas serão desclassificadas do certame. 

Os licitantes que não apresentarem amostras no momento adequado, terão suas propostas automaticamente 

desclassificadas. As amostras não terão custo ao Município, bem como não serão devolvidas.

____________________________________________
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Lusiane Guaitolini Matias de Assis
Subsecretaria Municipal de Educação
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ANEXO II - Modelo de proposta

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº000003/2021

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 000003/2021 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente  licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento 
definitivo do objeto pela Contratante. 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes 
e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 
DECISÃO.
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ANEXO III Termo de Adesão BLL

ANEXO 03

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
 BLL -  BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento: Bairr

o: 
Cidad
e: 

UF: 

CEP: CNP
J:

Telefone Comercial: Inscrição 
Estadual:

Representante 
Legal:

RG: 

E-
mail: 

CPF:

Telefone 
Celular:
Whatsapp:
Resp. 
Financeiro:
E-mail 
Financeiro:

Telefone:

E-mail para informativo de edital
ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do 
Sistema de pregão Eletrônico da  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, 
em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais 
venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 
habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 

regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno 
conhecimento;

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento 
de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de 
Licitações da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do 
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Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da  BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, 
mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de 
vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do 
Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações 
prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários 
do Sistema, devendo, ainda, informar a  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:  _________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (Assinaturas 
autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO 3.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA 
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1 Nome:

CPF: Funçã
o:

Telefone: Celula
r:

Fax: E-mail:
Whatsap
p

2 Nome:

Page 33 of 76



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

CPF: Funçã
o:

Telefone: Celula
r:

Fax: E-mail:
Whatsa
pp

3 Nome:
CPF: Funçã

o:
Telefone: Celula

r:
Fax: E-mail:
Whatsa
pp

O Licitante reconhece que:

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo 
de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por 
eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não 
pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento 
de sua Senha ou de Chave Eletrônica.  

Local e data:  __________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO IV Custo pela utilização do sistema

ANEXO 04

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

- SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 
adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas 
mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 
60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por 
lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros 
moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e 
OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento 
de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante 
vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no 
respectivo lote cancelado. 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema 
de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da  BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras 
usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos 
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 
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CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO V Declaração Inidoneidade

ANEXO 05

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000003/2021.

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
de Barrade São Francisco, ES, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ.
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ANEXO VI Declaração Habilitação

ANEXO 06

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000003/2021.

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ.
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ANEXO VII Declaração menor de idade

ANEXO 07

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000003/2021.

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 
Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO VIII Declaração ME/EPP

ANEXO 08

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000003/2021.

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins 
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou 
(amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

______________________________________________________________

Local e data

_____________________________________________________________

Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO IX Declaração Responsabilidade

ANEXO 09

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000003/2021.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico 001/2020 
do Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco, ES, que a 
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as 
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a 
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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ANEXO X Declaração Vínculo

ANEXO 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000003/2021

DECLARAÇÃO

(Razão Social)  ___________________________________________________________________

CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________

 Sediada_______________________________________________________

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2020, instaurada pelo Fundo Municipal de Saúde de Barra de 

São Francisco, ES, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público 

ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _______

Local________________

Nome do declarante _________________

RG____________________

CPF___________________

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ.
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ANEXO XI Minuta Ata de Registro de Preços

ANEXO 11

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º .........

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES , com sede na Rua Desembargador Danton 
Bastos, nº 001, Centro, Barra de São Francisco, ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.700.048/0001-17, neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº000003 / 2021, 
processo administrativo n.º 001296/2021, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios destinados à alimentação escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela 
secretaria municipal de educação, para atender os estudantes da rede municipal de educação, conforme Termo de 
Referência e Anexo I do Edital. que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem no Anexo I desta Ata de Registro de Preços.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será o ......(nome do órgão)....

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013...

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
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de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao(s) fornecedor(es).

6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 
a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado.

6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou

6.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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6.7. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.7.1. por razão de interesse público; ou

6.7.2. a pedido do fornecedor. 

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 
Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 
20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro 
do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 
definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de 
Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e 
achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Barra de São Francisco, _____ de ___________ de _______________

_________________________________________
ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS

Prefeito Municipal
ÓRGÃO GERENCIADOR

_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO
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ANEXO XII Minuta do Termo Contratual
MINUTA

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº XXX/2021, QUE 
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE 
SÃO FRANCISCO, ES E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES , com sede  na Rua  Desembargador 
Danton Bas tos , nº 001, Centro, Barra  de  São Francisco, ES, inscrita  no CNPJ/MF sob o nº 14.700.048/0001-
17, nes te  a to representado pelo Exce lentíss imo Senhor Prefeito Municipal, ENIVALDO EUZÉBIO DOS 
ANJOS , doravante  denominada  CONTRATANTE, e  o(a ) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
............................, sediado(a ) na  ..................................., em ............................. doravante des ignada  
CONTRATADA, nes te  ato representada  pe lo(a) Sr.(a ) ....................., portador(a) da  Carteira  de  Identidade  nº 
................., expedida  pela  (o) .................., e  CPF nº ........................., tendo em vis ta  o que cons ta  no 
Processo nº 001296/2021, e  em observância  às  dispos ições  da Le i nº 8.666, de  21 de  junho de  1993, da  Le i 
nº 10.520, de  17 de  julho de 2002, resolvem celebrar o pre sente  Te rmo de  Contrato, decorrente  do Pregão 
Eletrônico  nº 000003/2021, por S is tema de  Regis tro de  Preços  nº ....../2021,  mediante  as  cláusulas  e  
condições  a  seguir enunciadas .

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O obje to do presente  Termo de Contra to é  Regis tro  de Preços  vis ando a futura e  eventual 
aquis ição  de gêneros  alimentícios  des tinados  à alimentação e s colar (merenda), com entrega 
parcelada em cronograma fornec ido pela s ecre taria municipal de educação, para atender os  
e s tudantes  da rede  municipal de educação, conforme Termo de  Referência e  Anexo I do  Edital.

1.2. Es te  Termo de  Contra to vincula -se  ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e  à  propos ta  
vencedora, independentemente  de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:
ITE
M 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇ
ÃO

UNIDADE 
DE MEDIDA

MARC
A

QUANTIDADE VALOR

1
2
3
...

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de  vigência des te  Termo de Contra to é  aquele  fixado no Termo de  Refe rência , com início na  
data  de  ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na  forma do art. 57, §1º, da  
Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente  Te rmo de Contrato é  de R$ ............ (...............).

3.2. No va lor acima e s tão incluídas  todas  a s  despesas  ordinárias  dire tas  e  indireta s  decorrentes  da  
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execução contra tua l, inclus ive  tributos  e/ou impos tos , encargos  sociais , traba lhis ta s , previdenciá rios , fisca is  e  
comerciais  incidentes , taxa  de adminis tração, frete , seguro e  outros  necessários  ao cumprimento integra l do 
objeto da  contra tação.
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4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As  despesas  decorrente s  des ta  contratação e s tão programadas  em dotação orçamentária  própria , 
previs ta  no orçamento da  Pre feitura  Municipa l de Barra de  São Francisco, ES, pa ra  o exercício de  2020, na  
cla ss ificação abaixo:

Ficha:

Fonte : 

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo pa ra  pagamento e  demais  condições  a  e le  referentes  encontram-se  no Termo de  Refe rência .

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

6.1. As  regras  ace rca  do reajus te  do va lor contratual são a s es tabe lecidas  no Termo de  Refe rência , anexo 
a  es te  Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência  de  ga rantia  de  execução para a  pre sente  contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As  condições  de  entrega  e  recebimento do obje to são aque las  previs ta s  no Termo de Refe rência , 
anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do obje to será  e fetuada por Comissão/Representante  des ignado pela  
CONTRATANTE, na forma es tabelecida  no Termo de  Referência, anexo do Edita l.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As  obrigações  da  CONTRATANTE e  da  CONTRATADA são aquela s  previs tas  no Te rmo de  
Referência , anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As  sanções  refe rente s  à  execução do contra to são aque las  previs ta s  no Termo de Refe rência , anexo 
do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente  Termo de  Contra to poderá se r rescindido: 

12.1.1. por a to unila teral e  escrito da Adminis tração, nas  s ituações  previs ta s  nos  incisos  I a  XII e  XVII do art. 
78 da Le i nº 8.666, de  1993, e  com as  consequências  indicadas  no art. 80 da  mesma Le i, sem prejuízo da  
aplicação das  sanções  previs tas  no Te rmo de Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos  te rmos  do a rt. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
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12.2. Os  casos  de  re scisão contra tua l serão formalmente  motivados , a ssegurando-se  à  CONTRATADA o 
direito à  prévia e  ampla  de fesa .

12.3. A CONTRATADA reconhece os  direitos  da CONTRATANTE em caso de re scisão adminis trativa  
previs ta  no art. 77 da  Le i nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de  re scisão será  precedido de  Rela tório indicativo dos  seguintes  a spectos , conforme o caso:

12.4.1. Ba lanço dos  eventos  contratuais  já  cumpridos  ou pa rcialmente  cumpridos ;

12.4.2. Relação dos  pagamentos  já  e fetuados  e  ainda  devidos ;

12.4.3. Indenizações  e  multas .

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utiliza r e s te  Te rmo de Contrato pa ra  qualquer operação financeira;

13.1.2. inte rromper a  execução contra tua l sob alegação de inadimplemento por pa rte  da CONTRATANTE, 
sa lvo nos  casos  previs tos  em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais  a lterações  contratuais  reger-se -ão pela  disciplina do a rt. 65 da Lei nº 8.666, de  1993.

14.2. A CONTRATADA é  obrigada a  ace itar, nas  mesmas  condições  contra tua is , os  acré scimos  ou 
supressões  que se  fizerem necessá rios , a té  o limite  de 25% (vinte e  cinco por cento) do va lor inicia l 
a tualizado do contra to.

14.3. As  supressões  resultantes  de acordo celebrado entre  as  partes  contratante s  pode rão exceder o limite  
de 25% (vinte e  cinco por cento) do va lor inicia l a tualizado do contrato.

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os  casos  omissos  serão decididos  pela  CONTRATANTE, segundo a s  dispos ições  contidas  na Lei nº 
8.666, de  1993, na  Lei nº 10.520, de  2002 e demais  normas  federais  de  licitações  e  contratos  adminis trativos  
e , subs idiariamente, segundo a s  dispos ições  contidas  na  Le i nº 8.078, de  1990 - Código de Defesa do 
Consumidor - e  normas  e  princípios  ge ra is  dos  contra tos .

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá  à  CONTRATANTE providenciar a  publicação des te  ins trumento, por extra to, no Diá rio 
Oficial da União, no prazo previs to na  Le i nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É e leito o Foro da  ...... pa ra  dirimir os  litígios  que  decorrerem da  execução des te  Te rmo de  Contrato 
que não possam ser compostos  pela  conciliação, conforme a rt. 55, §2º da  Le i nº 8.666/93. 

Para  firmeza e  validade do pactuado, o presente  Te rmo de  Contra to foi lavrado em 05 (cinco) vias  de igua l 
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teor, que , depois  de  lido e  achado em ordem, va i ass inado pelos  contraente s .

...........................................,  .......... de .......................................... de  2021.

_________________________

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS

PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES

_________________________

Responsáve l legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO XIII Lotes

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00001 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00001 00028768

Aparência fresca e sã, colhidos ao atingir o grau de evolução
completo e perfeito estado de desenvolvimento.
Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra
aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas.
Embalagem: O produto deve estar embalado em sacos
resistentes (tipo rede). 01 a 6 kg.
Entrega: quinzenal

KG    ALHO: APARENCIA FRESCA E SA, COLHIDOS AO ATINGIR O
GRAU DE EVOLUCAO

1.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00002 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00002 00011724

Produtos frescos e com grau de maturação intermediária
tamanho uniforme mediano, lavado, com presença de penca,
sem exposição da polpa. Deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar perfurações,
machucados, coloração não característica.
Acondicionadas em pencas avulsas e caixas apropriadas de 15 a
20 kg. Entrega: mensal.

KG    BANANA PRATA 3.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00003 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00003 00036168

Tipo inglesa “batatinha”, frescas de ótima qualidade, compacta,
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência.
Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes
e perfurações. Peso e tamanho padrão.
Embalagem: O produto deve estar embalado em sacos
resistentes (tipo rede) 01 a 10 kg
Entrega: quinzenal.

K.G.  BATATA INGLESA 4.500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00004 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00004 00037323

De coloração amarelada, sem danos ou sujidade. grau de
maturação para consumo na semana da entrega Embalagem: O
produto deve estar embalado em caixas de 8 a 15 kg
Entrega: quinzenal.

KG    MELAO REDONDO 2.500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00005 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00005 00010973

Aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor
própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta
de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de
origem física. Acondicionada em embalagem própria.O produto
deve estar embalado em caixas de 08a 15 kg
Entrega: quinzenal.

KG    PERA 2.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00006 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00006 00036169

Aparência frescas e sã, ótima qualidade, compacto, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos
que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade,
insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso
e tamanho padrão.
Embalagem: O produto deve estar embalado em sacos
resistentes (tipo rede) 01 a 10 kg

Entrega: quinzenal

K.G.  REPOLHO 1.500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00007 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00007 00037324

FRUTO NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO,
AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, UNIFORMES, SEM
FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO.
Embalagem: O produto deve estar embalado em caixas de 05 a
20 kg. Entrega: quinzenal

KG    TANGERINA MADURA 4.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00008 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00008 00036170

Sem danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma
característicos da espécie.
Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e
tamanho padrão.
O produto deve estar embalado em sacos resistentes (tipo rede)
01 a 10 kg
Entrega: quinzenal,

K.G.  TOMATE 3.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00009 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00009 00036171

Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades.
Embalagem: O produto deve estar acondicionado em caixas
apropriadas com capacidade até 4 dúzias.
Entrega: quinzenal

DZ    OVOS CASCA INTEGRA 5.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00010 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Código

Lote

00010 00034717

De 2°categoria (acém ou músculo traseiro) isenta de cartilagem
enervo, deve apresentar odor característico, cor variando de
vermelho cereja a vermelho escuro, acondicionado em
embalagem íntegra adequado e resistente, com rotulagem
especificando o peso, tipo da carne, data de fabricação, data de
validade, endereço e com registro de inspeção animal.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor
conforme legislação vigente. A carne deverá estar congelada.
O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta)
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacotes
de 1 a 2 kg. Com amostra.
Entrega: MENSAL

KG    CARNE BOVINA MOIDA 3.375

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00011 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Código

Lote

00011 00034718

(cubos) de 2°categoria (acém ou músculo traseiro) isenta de
cartilagem enervo, deve apresentar odor característico, cor
variando de vermelho cereja a vermelho escuro, acondicionado
em embalagem íntegra adequado e resistente, com rotulagem
especificando o peso, tipo da carne, data de fabricação, data de
validade, endereço e com registro de inspeção animal.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor
conforme legislação vigente. A carne deverá estar congelada.
O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta)
dias a partir cda data de entrega na unidade requisitante. Pacotes
de1 a 2 kg. Com amostra.
Entrega: MENSAL

KG    CARNE BOVINA PEDAÇOS 3.375

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00012 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Código

Lote

00012 00036172

s/ ossos (cubos), congelado, limpo, embalado em plástico
transparente e atóxico, acondicionado em caixas lacradas,
limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor
conforme legislação vigente. A carne deverá estar congelada.
O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a partir
da data de entrega na unidade requisitante. Sendo os cortes de
pernil suíno, em pacotes de 1 a 2 kg, Com Amostra.
Entrega: MENSAL

K.G.  CARNE SUINA - CORTES DE PERNIL 3.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00013 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Código

Lote

00013 00031658

Envelopado, de primeira qualidade, sem ossos, congelado,
isentas de aditivos, inspecionadas pelo ministério da agricultura,
acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições
estruturais, padronizadas e lacradas.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor
conforme legislação vigente.  O produto deverá apresentar
validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante A carne deverá estar congelada.
Com Amostra.
Entrega: MENSAL

KG    FILE DE PEITO DE FRANGO 11.250

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00014 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00014 00037325

Copo 170g; Ingredientes: Leite Reconstituído Integral e Fermento
Lácteo.
Prazo de validade: min 30 dias.
Fabricação: Max 7 dias.
Entrega: 2vezes por mês, Amostra p/ análise

UND   IOGURTE NATURAL INTEGRAL 3.600

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00015 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00015 00034719

EMB. C/ 6POTES de540g no total. Boa qualidade; contendo 6
unidades de 90g, de sabores variados, cada bandeja com 6. No
Rótulo deve conter dados do fabricante, prazo de validade,
serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIP) e/ou federal
(SIF). Valor nutricional completo, mínimo de 90Kcal o pote.
Amostra p/ análise
Prazo de validade: min 30 dias.
Fabricação: Max 7 dias.
Entrega: 3 vezes por mês

BAND  IOGURTE BANDEJA 15.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00016 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00016 00034720

Com creme/farofa/goiabada 50g. O pão deverá estar embalado
com 5 e 10 unidades em sacos plástico transparente, de maneira
higiênica e ordenados, sem amassá-los. Será rejeitado o pão
queimado ou malcozido.Entrega:1 vez por mês.
Prazo médio de validade na entrega: mínimo06 dias
Data de fabricação: máximo4 dias

UND   PAO DO TIPO: PAO DOCE 35.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00017 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00017 00033953

Aproximadamente 14 cm comprimento. O pão deverá estar
embalado com 5 e 10 unidades em sacos plástico transparente,
de maneira higiênica e ordenados, sem amassá-los. Será
rejeitado o pão queimado ou malcozido.Entrega:2 vezes por mês.
Prazo médio de validade na entrega: mínimo06 dias
Data de fabricação: máximo4 dias

UNID. PAO DO TIPO CARECA OU PARA HOT-DOG COM 50 GRAMAS
APROXIMADAMENTE 14 CM COMPRIMENTO

60.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Lote 00018 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00018 00034721

O pão deverá estar embalado com 5 e 10 unidades em sacos
plástico transparente, de maneira higiênica e ordenados, sem
amassá-los. Será rejeitado o pão queimado ou malcozido.
Entrega: 3 vezes por mês.
Prazo médio de validade na entrega: mínimo06 dias
Data de fabricação: máximo4 dias

UND   PAO DO TIPO: PAO CARECA OU PAO PARA HOT-DOG 30G 15.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00019 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00019 00034722

Pão de forma tradicional 450 gramas (25 fatias), bem
acondicionado, assado ao ponto. No seu rótulo deverá conter
informação nutricional por porção, sobre glúten, ingrediente data
de fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo
responsável técnico.
Entrega: 1 vez por mês.
Prazo médio de validade na entrega: mínimo06 dias
Data de fabricação: máximo4 dias

SL    PAO DE FORMA TRADICIONAL 3.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00020 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00020 00034723

Pão Francês 30g. Bem acondicionado, assado.
ao ponto, sem amasso. Apresentar ficha técnica, assinada pelo
responsável técnico.
Entrega: 3 vezes por mês.

KG    PAO FRANCES 30G 410

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00021 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00021 00036173

Embalagem com dados de
Identificação, data de fabricação e
de validade, peso liquido e registro
no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Deverá ser transportado
em carros fechados refrigerados,
em embalagens e temperaturas
corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante)e adequadas,
respeitando a características do produto.
De modo que as embalagens não
se apresente alteradas.
Entrega: QUINZENAL

K.G.  QUEIJO MUSSARELA FATIADO 70

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Lote 00022 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00022 00034724

Ingredientes: creme deleite, leite padronizado
reconstituído, soro de leite, caseinato de cálcio, água,sal, cloreto
de cálcio,
fermentos lácteos, enzima protease, estabilizante polisfosfato de
sódio,
conservantesorbato de
sódio. Não contém Glúten.EMBALAGEM CONTENDO
1.800 KG.
ENTREGA: 2 VEZES MENSAL.

PECA  BISNAGA DE REQUEIJAO CREMOSO TRADICIOANAL 500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00023 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00023 00034727

De cor clara, sem sujidade, divididos em sacos de polietileno de
5 kg cada. As embalagens deverão apresentar a data de
fabricação e prazo de validade, sendo as mesmas uniformes
quanto ao tipo e peso para a quantidade total solicitada.
Prazo de Validade:mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

KG    ACUCAR CRISTAL 4.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00024 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00024 00034728

100 % STEVIA. Tipo Stevia - composto pelo edulcorante natural
extraído das folhas da Steviarebaudiana Com glicosídeos de
Steviol. Frasco de 65 ml. Selo de aprovação pela Associação
Nacional de Assistência ao Diabético (ANAD).
Prazo de Validade:mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias
COM AMOSTRA.

UND   ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 10

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00025 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Código

Lote

00025 00034729

Tipo 1, Longo fino, de boa qualidade, isento de mofo e impureza,
divididos em sacos de polietileno de 5 kg. Validade mínima de 6
meses na data da entrega. Com Amostra
Prazo de Validade:mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

KG    ARROZ POLIDO TIPO 1 12.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00026 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00026 00037326

Pacotes de 500g rico em fibras funcionais em proteínas e ferro,
isenta de mofo, livre de parasitas e substancias nocivas,
acondicionada em
Embalagens de 500g, atóxica, resistente e hermeticamente
vedada, prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de
entrega. Amostra p/ análise.

UND   AVEIA EM FLOCOS MEDIOS 300

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Lote 00027 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00027 00037327

INTEIRA SEM CAROÇO, sem adição de açúcar, em lata, POTE
OU SACHÊ, HERMETICAMENTE FECHADOS, SEM
FERRUGEM E SEM AMASSAMENTO OU SINAL DE
VAZAMENTO, COM PESO LIQUIDO ENTRE 160 E 180G.
VALIDADE DE, NO MINIMO, SEIS (06) MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO
FORNECEDOR. (COD. SIASG BR 10731) Amostra p/ análise.

UND   AMEIXA PRETA 300

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00028 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00028 00034730

Em embalagens de 0,400 g cada.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

PACOT AMENDOIM 200

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00029 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00029 00034731

Em embalagens de 500 g cada.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

KG    AMIDO DE MILHO 80

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00030 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00030 00036174

Com sabor, odor e textura característicos do produto, de boa
qualidade, embalagem transparente, primária, própria, fechada a
vácuo, constando identificação do produto,
inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante
e a data da fabricação e validade.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

PACOT BATATA PALHA - PACOTE 1 KG 400

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00031 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00031 00034733

Textura crocante, em embalagens de 400g.
Com Amostra
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

PACOT BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 12.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Lote 00032 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00032 00034734

Isento de glúten, formato tipo argola ou palito, embalado em
sacos plásticos transparente resistentes, pacotes 400 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.
Com amostra.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias Com Amostra.

KG    BISCOITO DE POVILHO AZEDO 900

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00033  - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00033 00036175

Em pacotes de 1Kg cada.  Canjiquinha amarela fina -
acondicionado em embalagem de polipropileno original do
fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, informações
do fabricante, especificação do produto e data de vencimento
estampado na embalagem.
Prazo de Validade:mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

K.G.  CANJIQUINHA DE MILHO 200

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00034  - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00034 00034735

Elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e
maduros. Aspecto - fragmentos soltos, cor – branca, cheiro e
sabor próprios, umidade máxima 4%. Não poderá apresentar
cheiro alterado ou rançoso. Embalagem integra de 500g, na
embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e
número do lote do produto.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

PACOT COCO RALADO 70

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00035  - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00035 00036176

Embalagem industrializada. Deverá conter a validade de no
mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de
fabricação. Registro no MS. De acordo com a rdc n°276/2005.
Embalagem com 500g.
Prazo de Validade:mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

PACOT COLORAU 600

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00036 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00036 00034736

UNIDADE COM 2 Kg com rótulo com.
impressão clara de identificação, classificação marca, data de
fabricação, prazo de validade, SIF.
Prazo de Validade:mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   ERVILHA EM CONSERVA 500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Page 67 of 76



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00037 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00037 00037328

Puro.
e concentrado, embalagem integra sem irregularidade
com identificação do fornecedor,data de fabricação,
lote e registros conforme ANVISA.
Prazo de Validade:mínimo 06 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   EXTRATO DE TOMATE UNIDADE COM 4,08Kg 100

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00038 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00038 00034738

Puro.
e concentrado, embalagem integra sem irregularidade
com identificação do fornecedor,data de fabricação,
lote e registros conforme ANVISA.
Prazo de Validade:mínimo 06 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   EXTRATO DE TOMATE UNIDADE COM 2 KG 500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00039 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00039 00037329

Integral embalagem de 500g a 1kg. Com Amostra.
Prazo de Validade: mínimo 12 meses a partir da data da entrega
do produto.

Amostra p/ análise.

EMB   FARINHA DE AVEIA 500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00040 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00040 00000923

DESCRIÇÃO: Obtida pela moagem de pães torrados,
acondicionado em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 5
(cinco)meses partir da data da entrega na unidade requisitante.
Unidade de compra: 500g, Amostra p/ análise.

PACOT FARINHA DE ROSCA 150

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00041 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00041 00036177

Enriquecida com ferro e ácido fólico, isento de mofo e impureza,
com data de fabricação e validade, sem fermento, em pacotes de
1 kg cada.
Com Amostra.
Prazo de Validade:mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

K.G.  FARINHA DE TRIGO 3.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00042 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00042 00036178

Tipo 1 “in natura” – fardo com 30X1kg – validade 3 meses na
data da entrega – grãos de tamanhos e formas naturais,
maduros, limpos e secos.
Com amostra.
Prazo de Validade:mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

K.G.  FEIJAO CARIOCA 1.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00043 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00043 00036179

Embalagens plásticas de 100g cada, com data de fabricação e
validade.
Com Amostra.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   FERMENTO EM PO QUIMICO 1.500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00044 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00044 00034739

Seco instantâneo – pct. 125g. Validade mínima de 6 (seis) meses
na data da entrega.
Com Amostra.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   FERMENTO BIOLOGICO 70

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00045 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00045 00034740

Ingredientes: leite de vaca desnatado (fonte proteica),
maltodextrina, oleina de palma, óleo de palmiste, óleo de canola,
óleo de milho, minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato
de cobre,iodeto de potássio), lecitina de soja, vitaminas (vitamina
c, vitamina pp, vitamina e,pantoteonato de cálcio, vitamina a,
vitamina b6,vitamina b1, vitamina d3, vitamina b2, acido
fólico, vitamina k1, biotina, vitamina b12). não
conter glúten. Produto de referência leite nestogeno2 ou similar
ou de melhorQualidade - 400 gramas
Prazo de Validade:mínimo 06 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias
COM AMOSTRA

LATA  FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 MESES AOS 12
MESES

1.200

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00046 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00046 00034741

Isenta de sacarose, lactose, proteínas lácteas e glúten, que
atenda aos padrões do codexalimentariusfao/oms. produto de
referência leite supra soy soja
ou similar ou de melhor qualidade – 300 gramas.
Prazo de Validade:mínimo 06 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias
COM AMOSTRA

LATA  FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE
SOJA EM PO

100

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Page 69 of 76



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00047 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Código

Lote

00047 00034742

Tipo C, UHT. Pasteurizado, na embalagem deverá constar data
da fabricação data de validade e número do lote do produto.
Embalagem de 1 litro. Com Amostra.
Prazo de Validade: mínimo 3 meses.
Data de Fabricação: máximo 30 dias

LITRO LEITE DE VACA INTEGRAL 30.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00048 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00048 00034743

Massa seca, de farinha de trigo, sem ovos, embalados em saco
de polietileno, transparente, embalagem de 500 g. Com Amostra
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

KG    MACARRAO LETRINHA 400

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00049 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00049 00034744

Massa seca, de farinha de trigo, sem ovos, embalados em saco
de polietileno, transparente, embalagem de 500 g.
Com Amostra
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

KG    MACARRAO PARAFUSO SEMOLINA 3.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00050 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00050 00036180

EM CONSERVA, UNIDADE DE 2 KG, em grãos, em lata em folha
de
flandres com verniz sanitário. Rótulo com
valor nutricional, informação sobre glúten,
data de fabricação, validade e lote.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   MILHO VERDE 800

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00051 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00051 00030069

Tipo 1, grupo duro, classe amarelo em embalagens de 500g.
Preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de
matérias terrosas e parasitos e de detritos animais ou vegetais
com no máximo de 15% de umidade.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

PACOT MILHO DE PIPOCA 200

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Lote 00052 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00052 00034746

Tipo 1 em embalagens de 500g.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

PACOT MILHO DE CANJICAO 300

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00053 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00053 00005584

pacote 10 g
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

PACOT OREGANO 60

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00054 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00054 00029728

Envasado nas embalagens de PET com 900ml, sendo integras
sem danificações.
Prazo de Validade:mínimo 12meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   OLEO DE SOJA 5.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00055 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00055 00036181

Tipo torrado e moído produto de 1º qualidade; embalagem: 500 g;
embalagem aluminizada, selo de pureza emitido pela Associação
Brasileira da Indústria do Café – ABIC;.Com Amostra.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

PACOT PO DE CAFE 500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00056 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00056 00031992

TIPO 1 EMBALAGEM DE 500 GRAMAS CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDENCIA,
INFORMAÇOES  NUTRICIONAIS , LOTE E DATA DE
VALIDADE. Amostra p/ análise.

EMB   POLVILHO DOCE - PACOTE COM 500 GRAMAS 500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00057 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00057 00031991

TIPO 1 EMBALAGEM DE 500 GRAMAS CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDENCIA,
INFORMAÇOES NUTRICIONAIS, LOTE E DATA DE VALIDADE.
Amostra p/ análise.

EMB   POLVILHO AZEDO - PACOTE COM 500 GRAMAS 500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Page 71 of 76



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00058 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00058 00034748

Embalagem com aproximadamente.
100g,com dados de identificação do produto, marca do
fabricante,
lote, validade, peso liquido, registro no Ministério da Saúde
e/ou Agricultura.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   QUEIJO PARMESAO RALADO 400

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00059 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00059 00036182

Iodado, em pacotes de 1kg cada. Validade mínima de 6 meses na
data de entrega.
Prazo de Validade:mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

K.G.  SAL REFINADO IODADO 1.500

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00060 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00060 00036183

Concentrado, unidade de 500 ml
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   SUCO DE GOIABA 3.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00061 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00061 00034749

Concentrado, unidade de 500 ml
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   SUCO DE CAJU 4.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00062 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00062 00034750

Concentrado, unidade de 500 ml
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   SUCO DE MANGA 3.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00063 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00063 00021347

EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
FARINÁCEA FINA fécula extraída da mandioca, sob a forma de
GOMA OU FARINHA HIDRATADA, isenta de glúten, sal e
gordura trans, sem aditivos e conservantes, PARA PREPARO NA
FORMA DE PANQUECA, EM FRIGIDEIRA. Embalagem plástica
hermeticamente fechada, com peso líquido de 500 gramas.
VALIDADE DE, NO MÍNIMO, SEIS (06) MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO
FORNECEDOR. (CÓD. SIASG BR0389271), Amostra p/ análise.

EMB   TAPIOCA 400

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00064 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00064 00037330

ESCURA G 20000 SEM CAROÇO SEM CONSERVANTES,
SECA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA
HERMETICAMENTE VEDADA, ATÓXICA, INODORA E
INCOLOR. EMBALAGEM COM PESO LÍQUIDO DE 150 A
1000G. (SIASG BR0373189) 117 217096.Com Amostra.

UND   UVA PASSA 250

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00065 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00065 00034751

Embalagem PET industrializada – 750 ml. Validade mínima de 6
(seis) meses na data da entrega.
Prazo de Validade: mínimo 6 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

UND   VINAGRE TINTO 200

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00066 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00066 00030063

De boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração
característico, devendo ser bem.
Desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionado em embalagem adequada ao transporte e suas
condições deverão estar de acordo com os padrões.
Embalagem: O produto deve estar embalado em sacos
resistentes (tipo rede) 01 a 10 kg
Entrega: quinzenal.

KG    CEBOLA 350

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00067 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00067 00001161

Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe
alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e
tamanho padrão.
Embalagem: O produto deve estar embalado em sacos
resistentes (tipo rede) 01 a 10 kg.
Entrega: quinzenal.

KG    CENOURA 4.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Lote 00068 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00068 00025579

Casca integra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades,
parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor
estranho. Peso por unidade de aproximadamente 180g.
Embalagem: O produto deve estar embalado em caixas de 10 a
20 kg. Entrega: quinzenal

KG    LARANJA LIMA: COM 70% DE MATURACAO, SEM
DANIFICACOES FISICAS

700

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00069 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00069 00034716

Com 70% de maturação. Sem danificações físicas, casca integra.
Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso
por unidade de aproximadamente 180g.
Embalagem: O produto deve estar embalado em caixas de 5 a 15
kg. Entrega: quinzenal

KG    LARANJA PERA 4.100

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00070 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00070 00025660

De primeira qualidade. Com cor característica, tamanho uniforme,
livre de doenças e danos mecânicos com boa apresentação.
Embalagem: O produto deve estar embalado em caixas de 10 a
20 kg
Entrega: quinzenal

KG    MACA 5.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00071  - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Código

Lote

00071 00037331

Unidades pesando entre 1,5 e 1,8 kg cada, in natura, maduro,
tamanho médio, sem pontos escuros, sem amassados,
propriedades organolépticas características
embalagem: o produto deve estar embalado em caixas de 10 kg
entrega: mensal

KG    MAMAO FORMOSA 2.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00072 - COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP REFERENTE AO LOTE 010

Código

Lote

00072 00034717

De 2°categoria (acém ou músculo traseiro) isenta de cartilagem
enervo, deve apresentar odor característico, cor variando de
vermelho cereja a vermelho escuro, acondicionado em
embalagem íntegra adequado e resistente, com rotulagem
especificando o peso, tipo da carne, data de fabricação, data de
validade, endereço e com registro de inspeção animal.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor
conforme legislação vigente. A carne deverá estar congelada.
O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta)
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacotes
de 1 a 2 kg. Com amostra.
Entrega: MENSAL

KG    CARNE BOVINA MOIDA 1.125

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Lote 00073 - COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP REFERENTE AO LOTE 011

Código

Lote

00073 00034718

(cubos) de 2°categoria (acém ou músculo traseiro) isenta de
cartilagem enervo, deve apresentar odor característico, cor
variando de vermelho cereja a vermelho escuro, acondicionado
em embalagem íntegra adequado e resistente, com rotulagem
especificando o peso, tipo da carne, data de fabricação, data de
validade, endereço e com registro de inspeção animal.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor
conforme legislação vigente. A carne deverá estar congelada.
O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta)
dias a partir cda data de entrega na unidade requisitante. Pacotes
de1 a 2 kg. Com amostra.
Entrega: MENSAL

KG    CARNE BOVINA PEDAÇOS 1.125

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00074 - COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP REFERENTE AO LOTE 012

Código

Lote

00074 00036172

s/ ossos (cubos), congelado, limpo, embalado em plástico
transparente e atóxico, acondicionado em caixas lacradas,
limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor
conforme legislação vigente. A carne deverá estar congelada.
O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a partir
da data de entrega na unidade requisitante. Sendo os cortes de
pernil suíno, em pacotes de 1 a 2 kg, Com Amostra.
Entrega: MENSAL

K.G.  CARNE SUINA - CORTES DE PERNIL 1.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00075 - COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP REFERENTE AO LOTE 013

Código

Lote

00075 00031658

Envelopado, de primeira qualidade, sem ossos, congelado,
isentas de aditivos, inspecionadas pelo ministério da agricultura,
acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições
estruturais, padronizadas e lacradas.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor
conforme legislação vigente.  O produto deverá apresentar
validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante A carne deverá estar congelada.
Com Amostra.
Entrega: MENSAL

KG    FILE DE PEITO DE FRANGO 3.750

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00076 - COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP REFERENTE AO LOTE 025

Código

Lote

00076 00034729

Tipo 1, Longo fino, de boa qualidade, isento de mofo e impureza,
divididos em sacos de polietileno de 5 kg. Validade mínima de 6
meses na data da entrega. Com Amostra
Prazo de Validade:mínimo 12 meses.
Data de Fabricação: máximo 60 dias

KG    ARROZ POLIDO TIPO 1 3.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso
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Lote 00077 - COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP REFERENTE AO LOTE 047

Código

Lote

00077 00034742

Tipo C, UHT. Pasteurizado, na embalagem deverá constar data
da fabricação data de validade e número do lote do produto.
Embalagem de 1 litro. Com Amostra.
Prazo de Validade: mínimo 3 meses.
Data de Fabricação: máximo 30 dias

LITRO LEITE DE VACA INTEGRAL 10.000

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Valor Total Geral

Valor Total Geral Por Extenso
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