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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 006/2021  

REGISTRO DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Ibitirama – ES, doravante denominada PMI, realizará licitação, na modalidade "Pregão 

Eletrônico", sob o critério “MENOR PREÇO POR LOTE, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, para 

REGISTRO DE PREÇOS para possível fornecimento de gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar, 

conforme Processo n
o
 619/2021, devidamente aprovados pela autoridade competente. O Pregão será realizado 

por Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES, designados pelo Decreto n
o
 058/2021, 

de 14 de janeiro de 2021 e regido pela Lei n
o
 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n.º 10.024, de 20 

de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 208/2017, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, 

Decreto Municipal nº 020/2016, que define a prioridade na Contratação de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte sediadas no âmbito local para as licitações municipais, Lei Complementar 123/2006 de 14 de 

dezembro de 2006, Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, subsidiariamente, pela Lei Federal n
o
 

8.666/93, e suas alterações, bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente 

Edital. 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e” 

constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A. 

1.3 - INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 08h00 do dia 05 de abril de 2021. 

1.4 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 12h30 do dia 08 de abril de 2021. 

1.5 - DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 12h30 do dia 08 de abril de 2021. 

1.6 - DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 13h00 do dia 08 de abril de 2021. 

1.7 - TEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (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, de acordo com o art. 32, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 

2019, por se tratar de modo de disputa ABERTO. 

1.8 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: 

licitacao@ibitirama.es.gov.br 

2 - DO OBJETO DO CERTAME 

2.1 - O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível fornecimento de Gêneros 

Alimentícios, para preparo de Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, referente ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, CEMEI's, APAE, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação da 

Prefeitura Municipal de Ibitirama, conforme descritos no Anexo I deste Edital.  

3 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO 

3.1 – A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do 

presente sistema de registro de preços. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
mailto:licitacao@ibitirama.es.gov.br
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3.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente sistema de registro de preços, durante a 

sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador indicado no item 3.1 e mediante aceitação de 

fornecimento pelo licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços. 

3.3 - Para fins de autorização de adesão da Ata de Registro de Preços, será de acordo com estabelecido no 

Decreto n.º 7892/13 e 9.488/2018. 

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

4.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior à data de 

sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação. 

4.2 – O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial 

o recebimento da ordem de fornecimento (Anexo VIII), e como termo final o recebimento definitivo dos produtos 

pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo 

mínimo de garantia dos produtos adquiridos. 

5 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 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 abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação. 

5.1.1 - Todos os documentos de habilitação deverão estar autenticados eletronicamente para que seja 

comprovada a veracidade destes. 

5.1.2 - As licitantes deverão encaminhar/anexar, via sistema, os documentos de habilitação exigidos pelo Edital 

para cada lote que almeje disputar, sob pena de inabilitação. 

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 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos 

e entidades da Administração Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da 

ordem de emissão de fornecimento. 

 7 - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 

7.1 - O prazo de validade das propostas é coincidente com o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.  

8 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
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8.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 

atentando também para a data e horário do início da disputa. 

9 - REFERÊNCIA DE TEMPO 

9.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

10 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

10.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as             exigências contidas 

neste Edital e seus anexos. 

10.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma 

ou mais das situações a seguir: 

a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) Estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 7º 

da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal; 

c) Estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que imposta por 

ente federativo diverso do Município de Ibitirama; 

d) Estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 

Observação: A empresa em Recuperação Judicial deverá apresentar Certidão da Instância Judicial competente 

Atestando a Capacidade Econômico-Financeira. Dessa forma, poderá participar do processo licitatório; 

e) Não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

11 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

11.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Coordenar o processo licitatório; 

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua 

elaboração; 

c) Conduzir a sessão pública na internet; 

d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

e) Dirigir a etapa de lances; 

f) Verificar e julgar as condições de habilitação; 

g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua 

decisão; 

h) Registrar os preços ofertados na Ata de Registro, desde que compatíveis com as condições estabelecidas 

neste edital; 

i) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

j) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES  

12.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 

a) Credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, para obtenção da senha de acesso ao sistema 

eletrônico de compras; 

b) Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando for o 

caso, seus anexos; 
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c) Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

d) Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como manter endereço 

atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo 

ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

f) Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; 

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio; 

12.2 - O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas 

automaticamente. 

13 - DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO “LICITAÇÕES-E” 

13.1 - Os licitantes deverão ser previamente cadastrados perante o Provedor do sistema eletrônico. 

13.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 

para acesso ao sistema eletrônico. 

13.3 - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro de fornecedores. 

13.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, 

para imediato bloqueio de acesso. 

13.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 

licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

13.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico.  

14 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

14.1 - Até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar o ato convocatório deste pregão, e; 

14.1.1 - O LICITANTE poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, até o segundo dia útil 

que anteceder a disputa.  

14.2 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste edital, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

14.3 - Caso o pregoeiro decida pela não impugnação do ato convocatório, deverá encaminhar o processo para a 

autoridade competente – ordenadora da despesa - a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão 

do pregoeiro. 

14.4 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do 

certame. 

14.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, 

até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 

via internet, no endereço indicado neste edital. 
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14.6 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 

15 - DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA  

15.1 - 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 abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação. 

15.2 - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.  

15.3 - Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com 

as exigências do instrumento convocatório. 

15.4 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 

sanções previstas na legislação de regência.  

15.5 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

16 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

16.1 – A presente licitação será julgada sob o critério de “MENOR PREÇO POR LOTE”  

16.2 - Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

16.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

16.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 

16.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

efeito na fase de aceitação. 

16.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

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

16.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

16.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas no Edital. 

16.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

16.11 - 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$ 100,00 (cem) reais. 

16.12 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos e 

o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos, sob pena de serem automaticamente 

descartados pelo sistema os respectivos lances. 

16.13 - 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. 
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16.14 - 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. 

16.15 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

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

automaticamente. 

16.17 - 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. 

16.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

16.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

16.20 - Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o número de duas 

casas decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o 

item objeto desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor unitário. 

16.21 - O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro, acerca da 

aceitação do lance de menor valor. 

16.22 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de Aceitação, 

permanecendo “on-line” para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de 

valores. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um “chat” bilateral. 

16.23 - 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. 

16.24 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

17 - DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES CLASSIFICADOS 

17.1 – Encerrada a etapa de lances, será aferida a habilitação dos licitantes classificados. 

17.2 – A habilitação dos licitantes classificados que se declararem cadastrados no SICAF, no que tange 

exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, será verificada por meio de consulta efetuada pelo 

pregoeiro. 

17.3 – 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 sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
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17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

17.6 - 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. 

17.7 - 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. 

18 - DOS RECURSOS  

18.1 - Declarados os licitantes classificados, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

18.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 

anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a proceder com a elaboração da 

Ata de Registro de Preços. 

18.3 - Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica – internet -

, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema 

eletrônico, o resultado da classificação final; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que 

motivou a licitante a recorrer. 

18.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

18.5 - No julgamento da habilitação e das propostas, 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.  

18.6 - Os recursos e contra razões de recurso, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao órgão 

promotor do certame, localizado no endereço indicado neste edital, em dias úteis, no horário de 8h00 as 16h00. 

19 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR A ATA 

19.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

19.2 - Após a homologação referida no item anterior, os licitantes classificados serão convocados para 

assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

19.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, 

§ 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde 

que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 

19.4 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de 

preços ou recusar-se a receber a ordem de fornecimento emitida pelo órgão requisitante do material, deixar de 

entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de 

licitar e de contratar com o Município de Ibitirama, e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até cinco 
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anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais cominações legais, incluindo a sanção penal 

prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

19.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, mediante motivação do órgão ou entidade licitante. 

19.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, 

ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do pacto e da autorização de fornecimento, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

20.2 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

20.3 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 

20.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

20.5 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

20.6 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do 

Estado. 

20.7 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

20.8 A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital. 

20.9 A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face 

de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

20.10 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato. 

20.11 A nulidade do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvando o disposto no 

parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93; 

No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.          

 

 

 

Ibitirama – ES, 22 de março de 2021. 
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JOSIMAR XAVIER DA COSTA  

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO N
o
006/2021 

ANEXO I 

LOTE 01 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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01 KG 9.000 

Açúcar cristal natural, sem aditivos, conservante e 
corante; embalado em saco resistente de polietileno 
atóxico transparente, contendo 05Kg, reembalado em 
fardo de plástico transparente de 30Kg, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar no ato da 
entrega. 

R$ 2,79 

02 PCT 500 

AMENDOIN em grãos inteiros, Grupo Descascado / 
Subgrupo Bica Corrida / Tipo 1/classe 
miúda/subclasse Vermelha, embalagens de 500g. 

R$ 11,67 

03 CAIXA 500 

AMIDO DE MILHO; acondicionado em embalagens 
original com 500G. R$ 8,05 

04 PCT 800 

AVEIA EM FLOCOS, acondicionada em embalagens 
original com 250g. R$ 4,45 

05 KG 800 

BANANADA, embalagem contendo 500g, devendo 
apresentar na embalagem o peso liquido, as 
informações nutricionais, data de fabricação e o 
prazo de validade. Ingredientes: banana e açúcar. 

R$ 14,35 

06 KG 500 

CACAU EM PÓ. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do 
fabricante, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente de 500g.  

R$ 51,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 75.510,00 

 

LOTE 02 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 12.000 

Arroz branco tipo 1, polido, grãos longos e finos, 
embalado em saco resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 05Kg, reembalado em fardo 
de plástico transparente de 30Kg, validade mínima 
de 12 (doze) meses, a contar no ato da entrega. 

R$ 4,82 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 57.840,00 

 

LOTE 03 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 12.000 

ARROZ BRANCO TIPO 1, polido, grãos longos e 
finos, embalado em saco resistente de polietileno 
atóxico transparente, contendo 02Kg, reembalado 
em fardo de plástico transparente de 30Kg, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar no ato da 
entrega. 

R$ 5,95 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 71.400,00 

 

LOTE 04 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 PCT 800 

BISCOITO; VARIEDADE SALGADO COM 
GERGELIM; ingredientes: farinha de trigo, 
fermento, gergelim, leite me embalagem: mínimo de 
200g, contendo informações nutricionais dos 
ingredientes e data de validade mínimo de 12 
(doze) meses, a contar no ato da entrega. Material 
da embalagem: polipropileno biorientado (BOPP). 
Legislação conforme resolução RDC nº 263, de 
22/09/2005; Unidade de fornecimento pacote com 
200g. 

R$ 4,90 

02 PCT 800 

BISCOITO SALGADO -TIPO CREAM CRACKER. 
Tendo como composição básica: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, sal, extrato de 
malte, amido de milho, fermento, leite e 
estabilizante ETI (lecitina de soja).  
Embalagem tipo 3 em 1, contendo informações 
nutricionais dos ingredientes, data de fabricação e 
data de validade mínima de 12 (doze) meses, a 
contar no ato da entrega 

R$ 4,47 

03 PCT 800 

BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base 
de: farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal 
hidrogenada /lecitina de soja / amido de milho / 
açúcar invertido / leite de coco / coco ralado / leite 
integral / sal / aroma artificial de coco, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais, 
embalagem de 1 kg, validade mínima de 12 meses. 

R$ 7,92 

04 PCT 800 

BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor chocolate, a 
base de: farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal 
hidrogenada /lecitina de soja / amido de milho / 
açúcar invertido / leite integral / sal / aroma artificial 

R$ 8,52 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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de chocolate, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características 
organolépticas anormais, embalagem de 1 kg, 

05 PCT 800 

BISCOITO, TIPO MAISENA, A BASE DE: farinha 
de trigo enriquecida, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar, amido de milho, composição nutricional 
mínima (100g): 8,5g proteína, 9g lipídios, 74g 
carboidrato, valor calórico 411 kcal, embalagem tipo 
3 em 1, contendo informações nutricionais dos 
ingredientes, data de fabricação e data de validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar no ato da 
entrega. 

R$ 4,82 

06 PCT 800 

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE - biscoito doce 
sem recheio - tipo bolacha, sem lactose, composta 
de farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar e outras 
substancias permitidas, acondicionado em 
embalagem apropriada. Com identificação do 
produto, dos ingredientes, informações nutricionais, 
marca do fabricante e informações do mesmo, 
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de 
acordo com a legislação. Pacote de 400 g. 

R$ 5,59 

07 PCT 800 

BISCOITO DE POLVILHO: Validade mínima 05 
meses a contar data de entrega, em embalagem 
filme Bopp, embalagem com aproximadamente 180 
gramas. 

R$ 4,55 

08 KG 1.000 

CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA TIPO 1, em 
embalagem de polietileno de 1 kg. Legislação: 
conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005. 

R$ 4,00 

09 PCT 100 

CHIA, semente de chia (Salvia hispânica), 
Embalagem de plástico atóxico com 100 g R$ 7,26 

10 KG 1.000 

CHOCOLATE EM PÓ INSTANTÂNEO, rico em 7 
vitaminas, fonte de cálcio e ferro - Deverá ser obtido 
de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, 
cascas de semente de cacau e outros detritos 
vegetais.  Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do 
tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio.  
Embalagem intacta de 400 gramas, contendo data 
da fabricação, data da validade e número do lote do 
produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses na data da entrega.  

R$ 14,00 

11 KG 500 

CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CACAU. 
Apresentação: caixa de 200g Validade pelo menos 
10 meses a partir da entrega. 

R$ 50,00 

12 KG 300 

COLORAU, embalado em saco plástico 
transparente resistente contendo 500g, reembalado 
em caixa de papelão, validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega. 

R$ 10,40 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 79.462,00 
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LOTE 05 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 800 

EXTRATO DE TOMATE concentrado embalado em 
latas ou tetra Pack (não adquirir em sachê) com 
peso liquido de 350g aproximadamente 
(Ingredientes: (TOMATE, AÇÚCAR E SAL.), o 
produto deve estar acondicionado em caixas de 
papelão lacradas com fita adesiva de modo a 
garantir o transporte e armazenamento, não devem 
estar amassados; enferrujados e estufados, não 
devem conter perfurações; principalmente nas 
costuras; não devem soltar ar com cheiro azedo ou 
podre, quando abertos, não devem apresentar 
manchas escuras e ferrugem, na parte interna, 
prazo mínimo de validade 6 (seis) meses, a contar 
no ato da entrega. 

R$ 11,58 

02 KG 800 

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA TIPO 1, fina, 
seca, embalagem contendo 01Kg, devendo 
apresentar na embalagem o peso liquido, as 
informações nutricionais, data de fabricação e o 
prazo de validade. 

R$ 4,50 

03 KG 300 

FARINHA DE TRIGO BRANCA, com fermento, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, embalada em 
saco resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 01Kg, reembalado em fardo de plástico 
transparente de 10Kg, validade mínima de 06 (seis) 
meses, a contar no ato da entrega. 

R$ 4,45 

04 KG 1.500 

FEIJÃO PRETO TIPO 1,  novo, constituído de 
grãos inteiros e sadios com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados . A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

R$ 9,45 

05 KG 3.000 

FEIJÃO VERMELHO TIPO 1,  novo, constituído de 
grãos inteiros e sadios com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

R$ 11,52 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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resistentes que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados . A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 62.934,00 

 

 

LOTE 06 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE 

MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 LATA 500 

FÓRMULA INFANTIL AR (ANTI-REFLUXO), 
fórmula anti-regurgitação para lactentes com 
composição específica para condições de refluxo 
gastroesofágico, desde o nascimento até 12 meses. 
Embalagem de 400gr, em perfeitas condições e 
com data de fabricação e validade. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses na 
data da entrega. 

R$ 32,63 

02 LATA 500 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, fórmula 
infantil de seguimento, com predominância proteica 
de caseína, é acrescida de óleos vegetais, 
maltodextrina e enriquecida com vitaminas, 
minerais, ferro e outros oligoelementos. Embalagem 
de 400gr, em perfeitas condições e com data de 
fabricação e validade. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses na data da entrega.  

R$ 24,99 

03 LATA 500 

FÓRMULA INFANTIL FASES 1, fórmula infantil 
usada para a fase das primeiras descobertas, é 
composto de fibras prebióticas contribui para o 
equilíbrio da flora intestinal. Ingredientes: leite 
parcialmente desnatado, maltodextrina, óleo de 
milho, óleo de canola, lactose, fruto 
oligossacarídeos, proteína de palma, inulina, 
minerais, vitaminas e emulsificante lecitina de soja. 
Embalagem de 400gr, em perfeitas condições e 
com data de fabricação e validade. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses na 
data da entrega.   

R$ 42,99 

04 LATA 500 
FÓRMULA INFANTIL PARA PREMATUROS, 
fórmula infantil para lactentes nos primeiros 6 
meses de vida com predominância proteica de 

R$ 98,63 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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caseína, é acrescida de óleos vegetais, 
maltodextrina e enriquecida com vitaminas, 
minerais, ferro e outros oligoelementos. Embalagem 
de 400gr, em perfeitas condições e com data de 
fabricação e validade. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses na data da entrega.   

05 LATA 500 

FÓRMULA INFANTIL ZERO LACTOSE, fórmula 
infantil para lactentes e de seguimento para 
lactentes destinadas a necessidades dietoterápicas 
específicas com restrição de lactose. Ingredientes: 
DHA e ARA, nucleotídeos e proteínas lácteas. 
Embalagem de 400gr, em perfeitas condições e 
com data de fabricação e validade. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses na 
data da entrega.   

R$ 42,99 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 121.115,00 

 

 

 

 

LOTE 07 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 1.000 

FUBÁ DE MILHO AMARELO, enriquecido com ferro 
e ácido fólico, em embalagem de 01 kg , 
embalagem original. Legislação conforme resolução 
RDC nº 263, de  22/09/2005. 

R$ 3,30 

02 L 1.000 

LEITE DE SOJA ORIGINAL, 0% DE LACTOSE e 
colesterol, sem conservantes, embalagem tetra pak 
com tampa, contendo 01L, acondicionada em caixa 
de papelão com 12UN, validade mínima de 06 
(seis) meses, a contar no ato da entrega. 

R$ 7,27 

03 KG 1.000 

MACARRÃO ESPAGUETE, massa de sêmola, n° 8. 
Embalado em pacote resistente de polietileno 
atóxico transparente, contendo 01kg, reembalado 
em caixa de papelão de 12 Kg, validade mínima de 
12 (doze) meses, a contar no ato da entrega tipo ou 
similar a Piraquê. 

R$ 6,59 

04 KG 1.000 

MACARRÃO PENNE embalado em pacote 
resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 01kg, reembalado em caixa de papelão 
de 12 Kg, validade mínima de 12 (doze) meses, a 
contar no ato da entrega tipo ou similar a Piraquê. 

R$ 7,87 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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05 KG 1.000 

MACARRÃO PARAFUSO embalado em pacote 
resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 01kg, reembalado em caixa de papelão 
de 12 Kg, validade mínima de 12 (doze) meses, a 
contar no ato da entrega tipo ou similar a Piraquê. 

R$ 5,67 

06 KG 500 

MASSA PRONTA PARA TAPIOCA, Ingredientes: 
fécula de mandioca hidratada. Embalagem de 
500gramas, transparente, completamente vedada.  
Deve estar completamente isento de qualquer 
substância estranha ao ingrediente ou nociva. 
Fabricação máxima de 60 dias e validade de 10 
meses. 

R$ 10,25 

07 KG 1.200 

MARGARINA CREMOSA, com óleo 
interesterificado, sem sal (65% de lipídeos), 
embalado em pote plástico resistente contendo 
500g, reembalado em caixa de papelão com 12UN, 
validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no 
ato da entrega. 

R$ 11,31 

08 PCT 800 

MILHO DE CANJICÃO; classe: branca; tipo: tipo 1; 
acondicionamento: embalagem plástica original; 
validade: 5 meses a partir da data de entrega; 
legislação: conforme resolução RDC nº 263, de 
22/09/2005; unidade de fornecimento: pacote de 
500g. 

R$ 3,91 

09 PCT 1.000 
MILHO DE PIPOCA, embalagem 500g. 

R$ 3,60 

10 UNID. 400 

MINGAU DE ARROZ, preparo instantâneo, com 
vitaminas e ferro, embalada em sache aluminado 
contendo 300g, reembalado em caixa de papelão 
com 24UN, validade mínima de 12 (doze) meses, a 
contar no ato da entrega. 

R$ 5,73 

11 UNID. 400 

MINGAU DE AVEIA, preparo instantâneo, com 
vitaminas e ferro, embalada em sache aluminado 
contendo 300g, reembalado em caixa de papelão 
com 24UN, validade mínima de 12 (doze) meses, a 
contar no ato da entrega. 

R$ 5,09 

12 UNID. 400 

MINGAU DE MILHO, preparo instantâneo, com 
vitaminas e ferro, embalada em sache aluminado 
contendo 300g, reembalado em caixa de papelão 
com 24UN, validade mínima de 12 (doze) meses, a 
contar no ato da entrega. 

R$ 4,94 

13 UNID. 400 

MINGAU DE MULTI CEREAIS, preparo 
instantâneo, com vitaminas e ferro, embalada em 
sache aluminado contendo 300g, ré embalada em 
caixa de papelão com 24UN, validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar no ato da entrega. 

R$ 4,63 

14 KG 800 

TRIGUILHO, trigo para quibe, Torrado e quebrado, 
moído. Embalagem de 500g. R$ 5,99 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 69.073,00 
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LOTE 08 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 UNID. 3.000 

ÓLEO DE SOJA VEGETAL, ausente de soja 
transgênica, embalagem PVC com tampa e lacre 
contendo 900ml, reembalado em caixa de papelão 
de 20UN, validade mínima de 12 (doze) meses, a 
contar no ato da entrega. 

R$ 8,77 

02 KG 1.000 

PASTA DE ALHO – Tempero caseiro, tipo 
artesanal, tendo como ingredientes somente alho e 
sal, embalado em pote plástico transparente 
resistente com tampa e lacre contendo 500g, 
reembalado em caixa de papelão com 24UN, 
devendo apresentar na embalagem o peso liquido, 
as informações nutricionais, data de fabricação e o 
prazo de validade. 

R$ 16,32 

03 KG 800 

SAL MARINHO REFINADO E IODADO, embalada 
em saco resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 01Kg, reembalado em fardo 
de papel de 30Kg, validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega. 

R$ 2,43 

04 UNID. 600 

VINAGRE DE UVA BRANCO, 4.46° acidez, 
embalado em garrafa plástica transparente 
resistente com tampa e lacre contendo 750ml, 
reembalado em caixa de papelão de 24UN, 
validade mínima de 12 (doze) meses, a contar no 
ato da entrega. 

R$ 5,77 

05 KG 30 

UVA PASSA PRETA, Uva passa preta, sem 
semente, embalagem com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Embalagem plástica 
termo selada com peso aproximado de 100 gramas. 
Data De validade mínima de 06 meses a contar da 
data de entrega do produto. 

R$ 29,65 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 48.925,50 

 

LOTE 09 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 UNID. 34.000 

IOGURTE, constituído com polpa de fruta sabor 
morango, contendo leite integral e/ou leite integral 
reconstituído, preparado de morango à base de 
polpa de morango, podendo conter outros 
ingredientes que enriqueçam o produto. 
Conservantes permitidos pela legislação vigente. 
Isento de microrganismos causadores da 
decomposição do produto. Sua conservação deve 
ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 
10ºC, não sendo permitida a adição de substâncias 
conservadoras, embalagem primária individual, tipo 
dondoca, conteúdo líquido de 120 ml, validade 
mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. 

R$ 1,34 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 45.560,00 

 

LOTE 10 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 L 14.000 

LEITE PASTEURIZADO, integral, embalagem tipo 
“barriga mole”, íntegra, de 1 litro contendo todos os 
critérios determinados pela ANVISA. 

R$ 5,70 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 79.800,00 

 

LOTE 11 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 L 14.000 

LEITE UHT INTEGRAL, com estabilizante: citrato 
de sódio / fosfato trissódico, embalagem tetra pak, 
contendo 01L, acondicionada em caixa de papelão 
reforçada com 12UN, validade mínima de 06 (seis) 
meses, a contar no ato da entrega. 

R$ 4,51 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 63.140,00 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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LOTE 12 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE 

MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 5.000 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por desidratação 
do leite de vaca integral, e apto para a alimentação 
humana, mediante processos tecnológicos 
adequados, ingredientes: leite integral, 
emulsificante lecitina de soja, não contendo glúten. 
Devendo ter boa solubilidade, acondicionado em 
embalagem aluminizada, de 400g, original do 
fabricante, com especificações do produto, 
informações do fabricante, prazo de validade e lote, 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). 

R$ 32,95 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 164.750,00 

 

LOTE 13 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 1.200 

MANTEIGA COM SAL, embalado em pote plástico 
resistente contendo 500g, reembalado em caixa de 
papelão com 12UN, validade mínima de 06 (seis) 
meses, a contar no ato da entrega. 

R$ 43,00 

02 KG 1.200 

REQUEIJÃO CREMOSO, cremoso tradicional, 
obtido por fusão de uma massa de coalhada 
dessorada e lavada obtida por coagulação ácida 
e/ou enzimática do leite com adição de creme de 
leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou 
butter oil. Não deve ter adição de amido e gordura 
vegetal hidrogenada. Teor de sódio deve ser de no 
máximo 500 mg de sódio por 100 g de requeijão. O 
produto deverá ser produzido de acordo com a 
Portaria 359/97 e apresentar registro obrigatório no 
MAPA. Embalagem: Pote ou balde em polipropileno 
ou polietileno de alta densidade ou saco de 
polietileno resistente, termossoldado. Potes de 
3600g. Validade mínima: 04 meses a partir da data 

R$ 13,81 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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de entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 68.172,00 

 

LOTE 14 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) PÃES. 

LOTE COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE 

MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 UNID. 190.000 

PÃO FRANCÊS 50G, embalado em saco de papel, 
com data de fabricação a contar no ato da entrega. R$ 0,66 

02 
SACOL

A 
500 

PÃO TIPO DE FORMA; acondicionado de forma 
apropriada em sacolas plásticas; validade mínima 
de 15 dias a partir da data de entrega; legislação 
conforme resolução RDC nº 263, de 22/08/2005; 
unidade de fornecimento: pacote 500 gramas. 

R$ 6,91 

03 UNID. 2.500 

PÃO DE HAMBÚRGUER, acondicionado de forma 
apropriada em sacolas plásticas; validade mínima 
de 15 dias a partir da data de entrega; legislação 
conforme resolução RDC nº 263, de 22/08/2005; 
unidade de fornecimento: pacote 500 gramas. 

R$ 1,09 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 131.580,00 

 

LOTE 15 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) CARNE DE FRANGO. 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 5.000 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 
CONGELADO, sem osso, sem pele e sem tempero, 
embalagem plástica resistente e transparente 
atóxica, contendo 01Kg impresso na mesma, com 
selo de inspeção do órgão competente, validade 
mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

R$ 12,87 

02 KG 800 

FÍGADO DE GALINHA congelado; acondicionado 
em embalagem plástica original com 1 kg. R$ 5,42 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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VALOR TOTAL DO LOTE R$ 68.686,00 

 

LOTE 16 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) CARNE DE FRANGO. 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 4.000 

PEITO DE FRANGO congelado, sem osso, sem 
carcaça, sem pele e sem tempero, congelado em 
embalagem plástica resistente e transparente 
atóxica, contendo 01Kg impresso na mesma, com 
selo de inspeção do órgão competente, validade 
mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

R$ 13,42 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 53.680,00 

 

LOTE 17 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) FILÉ DE TILÁPIA. 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 1.000 

FILÉ DE TILÁPIA, congelado; com cor, cheiro e 
sabor próprios; sem manchas esverdeadas e 
parasitas; acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, contendo 1 kg, com carimbo 
de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar 
da data da entrega; e suas condições deverão estar 
de acordo com a legislação vigente, em especial de 
acordo com as Portarias do Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA n.304 
de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98 e da Resolução da 
ANVISA nº105 de 19/05/99. A rotulagem do 
pescado congelado comercializado deve atender à 
Instrução Normativa MAPA nº 22, de 24/11/05, 
devendo apresentar identificação e contato do 
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de 
validade, informações nutricionais e selo de 
inspeção sanitária. 

R$ 42,15 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 42.150,00 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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LOTE 18 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) CARNE BOVINA. 

LOTE COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE 

MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 4.000 

MÚSCULO BOVINO EM CUBOS (de 
aproximadamente 30g), congelado em embalagem 
plástica resistente e transparente atóxica, contendo 
01Kg impresso na mesma, com no máximo 1% de 
gordura e livre de aponeurose, com selo de 
inspeção do órgão competente, validade mínima de 
06 (seis) meses, a contar no ato da entrega. 

R$ 27,90 

02 KG 5.000 

MÚSCULO BOVINO MOÍDO, congelado em 
embalagem plástica resistente e transparente 
atóxica, contendo 01Kg impresso na mesma, com 
no máximo 1% de gordura e livre de aponeurose, 
com selo de inspeção do órgão competente, 
validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no 
ato da entrega. 

R$ 27,90 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 251.100,00 

 

LOTE 19 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) CARNE BOVINA. 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 2.000 

PALETA BOVINA EM ISCAS (tiras para strogonoff), 
congelada em embalagem plástica resistente e 
transparente atóxica, contendo 01Kg impresso na 
mesma, com no máximo 1% de gordura e livre de 
aponervose, com selo de inspeção do órgão 
competente, validade mínima de 06 (seis) meses, a 
contar no ato da entrega. 

R$ 30,25 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 60.500,00 

 

LOTE 20 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) CARNE SUÍNA. 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 2.000 

PERNIL SUÍNO EM CUBOS (de aproximadamente 
30g), sem osso, sem gordura, congelado em 
embalagem plástica resistente e transparente 
atóxica, contendo 01Kg impresso na mesma, com 
no máximo 1% de gordura e livre de aponeurose, 
com selo de inspeção do órgão competente, 
validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no 
ato da entrega. 

R$ 26,36 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 52.720,00 

 

LOTE 21 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) HORTIFRUTIGRANJEIRO. 

LOTE COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE 

MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. UNIT. MEDIO 

MERCADO 

01 KG 1.000 

ABACATE casca lisa, verde in natura, apresentado 
grau de maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas. De 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 7,70 

02 KG 1.000 

ABACAXI de primeira, tamanho médio e uniforme, 
com condições de consumo, apresentando grau de 
maturação que suporte a manipulação, o transporte 
e a conservação, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. 

R$ 6,70 

03 KG 500 

ABÓBORA MADURA extra, tipo jacaré, tamanho e 
coloração uniforme e sem brilho, firme e compacta, 
devendo ser graúda e bem desenvolvida, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

R$ 3,90 

04 KG 2.000 

BANANA NANICA, em pencas, frutos com 60 a 
70% de maturação climatizada, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida e maturação 
mediana, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos 

R$ 3,89 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

05 KG 1.000 

BANANA PRATA extra, em pencas, frutos com 60 a 
70% de maturação climatizada, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológico. 

R$ 4,48 

06 KG 1.500 

BANANA DA TERRA, em pencas, frutos com 60 a 
70% de maturação climatizada, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológico. 

R$ 5,85 

07 KG 1.000 

BATATA DOCE extra, lisa, firme e compacta, 
devendo ser graúda, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

R$ 3,71 

08 KG 2.000 

BATATA INGLESA extra, lisa, firme e compacta, 
devendo ser graúda, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 4,80 

09 KG 500 

BETERRABA extra, tamanho e coloração uniforme, 
firme e compacta, isentam de enfermidades, 
parasitas e larvas, materiais terrosos e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

R$ 3,85 

10 KG 500 

BRÓCOLIS, produto de boa qualidade e sem 
defeitos grosseiros, verde escuro, com flores 
fechadas (não amarelas), de colheita recente. 
Molho de aproximadamente 15 feixes ou galhos de 
brócolis. 

R$ 11,66 

11 KG 500 

CAQUI in natura, apresentado grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas. De colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos 

R$ 16,95 
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e/ou agroecológicos. 

12 KG 1.000 

CEBOLA; cor branca; apresentação in natura; 
acondicionada em caixa de madeira; grau de 
evolução bem desenvolvida, de 1º qualidade; 
características físicas: tamanho, coloração 
uniforme; firme e intacta; aspecto: cor, cheiro e 
sabor próprio; condições higiênicas sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; 
danificação: sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme 
portaria CVS 06/99, de 10/03/99 e conforme 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da NAVISA e 
suas alterações posteriores. 

R$ 4,95 

13 KG 600 

CENOURA extra, tamanho e coloração uniforme, 
firme e compacta, livre de resíduos de fertilizantes, 
isentam de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 4,18 

14 KG 500 

CHUCHU extra, cor verde, tamanho e coloração 
uniforme, firme e compacta, livre de resíduos de 
fertilizantes, isentam de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

R$ 3,65 

15 KG 400 

COUVE-FLOR, vegetal de excelente qualidade, 
colheita recente, com flores e folhas, isento de 
contaminação. As flores devem estar firmes e 
isentas de pontos de mofo. 

R$ 7,38 

16 KG 2.500 

GOIABA VERMELHA, fresca, frutos com 60 a 70% 
de maturação climatizada, com aspecto, cor e 
cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida e maturação mediana, livre de 
resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 7,76 

17 KG 1.000 

INHAME extra, tamanho e coloração uniforme, 
firme e compacta, isentam de enfermidades, 
parasitas e larvas, materiais terrosos e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

R$ 6,00 

18 KG 300 
LIMÃO TAITI,fruta in natura, de primeira, fresco, 
livre de resíduos de fertilizantes, sujicidas, parasitas 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo 

R$ 6,44 
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ser bem desenvolvido e maduro, com pola firme e 
intacta. 

19 KG 2.500 

MAÇÃ VERMELHA nacional, fresca, frutos com 60 
a 70% de maturação climatizada, com aspecto, cor 
e cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida e maturação mediana, livre de 
resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 8,49 

20 KG 2.500 

MAMÃO PAPAIA, extra, fresco, frutos com 60 a 
70% de maturação climatizada, com aspecto, cor e 
cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido e maturação mediana, livre de 
resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 4,59 

21 KG 2.500 

MANGA TOMMY, fresca, frutos com 60 a 70% de 
maturação climatizada, com aspecto, cor e cheiro e 
sabor próprio, tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, livre de 
resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 6,45 

22 KG 500 

MARACUJÁ fruta in natura, redondo, casca lisa, 
graúda de primeira, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, como polpa firme e 
intacta. 

R$ 12,41 

23 KG 4.000 

MELANCIA, fresca, frutos com 60 a 70% de 
maturação climatizada, com aspecto, cor e cheiro e 
sabor próprio, tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, livre de 
resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 2,52 

24 KG 2.000 

MEXERICA POKAN de primeira qualidade, 
tamanho, coloração uniformes firme e intacta, 
isenta de sujidades, parasitas e larvas; sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. 

R$ 6,77 
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25 KG 1.000 

MILHO VERDE in-natura, não transgênico, 
apresentação espiga de 1ª qualidade, tamanho 
médio a grande, características adicionais íntegro e 
sem fungos. 

R$ 7,26 

26 KG 1.000 

MORANGO orgânico de primeira qualidade, 
tamanho, coloração uniformes, firme e intacta, 
isentas de sujidades, parasitas e larvas; sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. 

R$ 15,95 

27 KG 2.000 

LARANJA LIMA OU COMUM, in natura, de primeira 
qualidade, tamanho, coloração uniformes, firme e 
intacta, isentas de sujidades, parasitas e larvas; 
sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

R$ 11,08 

28 KG 3.000 

LARANJA VARIEDADE PERA, tipo. De 1ª 
qualidade, tamanho médio, com casca íntegra e 
uniforme, em perfeito estado de conservação. 
Deverá ser fresca, com grau de maturação que 
permite a manipulação no transporte, sem defeitos 
sérios, apresentando tamanho, cor e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura. as frutas não poderão apresentar manchas 
ou defeitos na casca; a polpa deverá sem intacta e 
uniforme. Deverá apresentar grau de maturação tal 
que possa suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e as frutas devem ser firmes, 
com coloração amareladas, não apresentar cor 
vermelha, devem apresentar-se sem deformação e 
ausentes de danos mecânicos e doenças. Produto 
selecionado consistente ao toque e isento de partes 
amassadas ou batidas. 

R$ 3,04 

29 UNID. 16.200 

OVO DE GALINHA, fresco, com aspecto, cor e 
cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração 
uniformes, isento de parasitas e fungos, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, acondicionado 
em embalagem apropriada e impresso na mesma, 
com selo de inspeção do órgão competente. 

R$ 0,51 

30 KG 600 

PEPINO, produto de boa qualidade, sem defeitos 
na casca, bem desenvolvidos e maduros, tamanho 
médio, com cor e conformação uniformes. A polpa 
deve ser intacta, e o vegetal deve estar firme e com 
aspecto fresco. 

R$ 3,95 

31 KG 1.000 

PÊRA portuguesa fruta in natura, – de 1ª qualidade, 
casca sã, lisa, sem picadas de inseto, sem 
imperfeições Apresentando tamanho e cor 
uniforme, sem rupturas, sem danos físicos e 
mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo 
madura, apresentar 80 a 90% de maturação. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem. 

R$ 10,78 

32 KG 500 
REPOLHO branco extra, fresco, tamanho e 
coloração uniforme, firme e compacta, livre de 

R$ 5,00 
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resíduos de fertilizantes, livre de resíduos de 
fertilizantes, isentam de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

33 KG 2.000 

TOMATE longa vida, tipo salada, frutos com 60 a 
70% de maturação climatizada, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, livre 
de resíduos de fertilizantes, isento de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 5,85 

34 KG 300 

VAGEM extra, fresca, tipo macarrão curta, cor 
verde, tamanho uniforme, firme e compacta, livre de 
resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

R$ 8,05 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 277.659,00 

 

OBS: Os valores lançados acima do valor total de cada lote serão automaticamente DESCLASSIFICADOS. 

A proposta da empresa vencedora deverá ser elaborada tendo como limite máximo o preço unitário e 

global do lote do Anexo I deste Edital. 

1 – DA GARANTIA DE QUALIDADE DOS PRODUTOS 

1.1 – 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 (SIE e SIF). 

2 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

2.1 – De acordo com o art. 12, § 1º do Decreto 7892/13, „ARP‟ não pode sofrer acréscimos. 

2.2 – A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame, 

serão resolvidas tendo como arrimo o Decreto 7892/13, e suas alterações. 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão 

advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas 

hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do 

registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

3 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA 

3.1 – A entrega e recebimento dos produtos se darão na forma da cláusula oitava do contrato. 

4 – FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 – O pagamento se dará na forma da cláusula quarta do contrato. 

5 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
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5.1 - O registro de preço poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

5.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

5.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso 

fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de 

Preços. 

5.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados à ampla defesa e o 

contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

5.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando 

motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observado os critérios estabelecidos na cláusula 

décima primeira deste instrumento. 

5.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de 

correspondência, com aviso de recebimento. 

5.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada 

através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia 

subsequente ao da publicação. 

5.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado, deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para 

apreciação, avaliação e decisão da Administração. 
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PREGÃO N
o
 ____/______ 

ANEXO II 

PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: ____________(Nome da Empresa)____________ 

À: (Nome do Órgão) 

PREGÃO nº ___/___ . 

Prezados Senhores: 

Pela presente formulamos Proposta Comercial para fornecimento dos produtos supracitados, de acordo com 

todas as condições do PREGÃO nº ___/___ e seus anexos. 

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos: 

Anexo I - Descrição do Objeto, com indicação dos preços unitários e total sobre a Tabela de Preços do Anexo I; 

Anexo III - Exigências para Habilitação; 

Anexo IV - Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal; 

Anexo V - Dados Complementares para Assinatura do Contrato. 

a) O prazo de validade de presente Proposta é coincidente com o prazo de vigência da Ata de Registro de 

Preços; 

b) Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, 

seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela aquisição dos produtos. 

c) Os produtos deverão ser entregues no depósito central da Secretaria de Educação do Município. 

 

 

Atenciosamente, 

___________________________________ 

Identificação e Assinatura 

 

 

PREGÃO N
o
 ____/______ 

ANEXO III 

PREGÃO N
o
 ____/______ 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

Para habilitar-se no certame, após a fase de disputa, o licitante vencedor deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

1 - DA HABILITAÇÃO 

Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua 

natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos 
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da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos neste edital. 

1.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais 

administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que identifique a 

Diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

1.2 - DA REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, Estadual (onde for sediada a empresa e a do 

Estado do Espírito Santo, quando a sede não for deste Estado) e Municipal da sede da licitante. 

b) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União; 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

d) Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

f) A empresa em Recuperação Judicial deverá apresentar Certidão da Instância Judicial competente Atestando a 

Capacidade Econômico-Financeira. 

1.2.1 - OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

a) Alvará de localização de funcionamento do estabelecimento comercial do ano vigente da Sede da Licitante;  

b) Alvará Sanitário emitido pela ANVISA ou Municipal, do estabelecimento comercial da Sede da Licitante. 

§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste item 

também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de 

apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 

§2º. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige comprovação de 

regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para formalização da contratação, observadas as 

seguintes regras: 

I – A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição; 

II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 2 (dois) dias 

úteis, contados da apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 

III - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual 

período; 

IV - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões comprobatórias de 

regularidade fiscal, a licitante poderá apresentar à Administração outro documento que comprove a extinção ou 

suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário 

Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão; 
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V - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, contado da apresentação dos 

documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a certidão comprobatória de regularidade 

fiscal; 

VI - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual 

período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão; 

VII - O registro do preço da licitante na Ata de Registro de Preços fica condicionado à regularização da 

documentação comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência 

do direito de ter seu preço registrado na ata, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

VIII – Caso não seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes para formalização da Ata de Registro de Preços, observada a ordem de classificação, ou revogar 

a licitação. 

1.3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de que a licitante forneceu, sem restrição, (produtos) igual ou semelhante ao indicado no Anexo 

I do edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um)  atestado, devidamente 

assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão comprador, compatível com o objeto desta 

licitação; 

1.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já exigíveis, 

certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente (com firma 

reconhecida em cartório), contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, extraídos 

do livro diário, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na 

hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por 

Balancetes e Balanços provisórios; 

a.1) Para Sociedade Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei 

6.404/76, cópias da publicação de: 

 balanço patrimonial;  

 demonstração do resultado do exercício;  

 demonstração das origens e aplicações de recursos; 

 demonstração das mutações do Patrimônio Líquido;  

 notas explicativas do balanço.  

a.2) Para outras empresas:  

 balanço patrimonial registrado na Junta Comercial;  

 demonstração do resultado do exercício.  

 Cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial.  

b) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os seguintes índices: Índice 

de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral – ISG e Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 

1,00 (um); 

c) Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer dos índices referidos ACIMA, 

quando de suas habilitações deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2 º e 3º, do artigo 

31, da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para sua classificação podendo, alternativamente, ser 

solicitada prestação de garantia na forma do § 1º, do art. 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação; 
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c.1)  A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10 % (dez por cento) do valor estimado para 

contratação, conforme determina a Lei 8666/93, por meio de certidão da Junta Comercial ou órgão equivalente, 

admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais; 

d) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a 

sessão de abertura da licitação.  

Parágrafo único. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos 

neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de 

apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 

1.5 – DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

a) Declaração de cumprimento de inexistência no quadro funcional da empresa, de menor de dezoito anos 

desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a 

não ser que seja contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99). 

2 - DAS REGRAS RELATIVAS AO SICAF/FEDERAL 

a) Os licitantes cadastrados no SICAF/FEDERAL poderão deixar de apresentar a documentação exigida 

no item 1.1 – alínea “a” a “e”; 

b) Os licitantes que possuírem habilitação parcial no SICAF/FEDERAL ficam também dispensados de 

apresentar toda a documentação enumerada no item 1.4; 

c) Em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente - obrigado a declarar, sob as 

penalidades legais, a eventual ocorrência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação; 

d) Declarando o licitante que possui cadastro ou habilitação parcial no SICAF/FEDERAL, competirá ao 

Pregoeiro Oficial verificar a veracidade da afirmação por meio de consulta ao referido Sistema, devendo ser 

juntados aos autos os comprovantes da consulta.  

3 - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda, 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/Consultar

Opcao.aspx; 

b) Declaração de enquadramento da empresa, com reconhecimento de firma em cartório, emitida por um 

contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, claramente afirmando que a 

empresa é Micro empresa ou empresa de Pequeno Porte.   

   

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx
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ANEXO IV 

PREGÃO N
o
____/______ 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 

AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que 

não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 

menores de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes (    ). 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

Cidade, ____ de __________ de ______. 

____________________________________ 

Licitante interessado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

PREGÃO N
o
 ____/______ 

DADOS COMPLEMENTARES PARA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 

NOME: 

N
o
 DE IDENTIDADE: 
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ÓRGÃO EMISSOR: 

CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

 

 

 

 

Cidade, ____ de __________ de ______. 

_______________________________________ 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

31.726.490/0001-31 com sede na Avenida Anísio Ferreira da Silva, s/nº, Centro, Ibitirama – ES, representada 

legalmente pelo Sr.  ________(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)_________, CPF/MF no 

________________, residente e domiciliado ________(endereço completo)________, considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº. ............, publicada 

no DOES do dia ................, bem como, a classificação das propostas publicada no DOES de __/__/____, e a 

respectiva homologação conforme fls. ______, do processo .................., RESOLVE registrar o preços da 

empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as 

condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela 

Lei n
o
 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 208/2017, que regulamenta o Sistema de Registro 

de Preços, Decreto Municipal nº 020/2016, que define a prioridade na Contratação de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte sediadas no âmbito local para as licitações municipais, Lei Complementar 123/2006 

de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, Decreto Federal n.º 10.024, de 

20 de setembro de 2019, subsidiariamente, pela Lei Federal n
o
 8.666/93, e suas alterações e em conformidade 

com as disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

1-DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível fornecimento de Gêneros Alimentícios, 

para preparo de Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, referente ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE, CEMEI's, APAE, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal 

de Ibitirama, conforme especificados no Anexo I, da Ata de Registro de Preço n°  ........, que passa a fazer parte 

desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, 

conforme consta nos autos do processo nº .................. . 

CLÁUSULA SEGUNDA  

2 - DO PREÇO 

2.1 – Nos preços registrados, conforme Anexo VII, estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e 

indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra. 

2.2 – Os preços registrados são fixos e irreajustáveis; 

2.3 - A existência do registro dos preços não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão 

advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas 

hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do 

registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA TERCEIRA  

3-DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

CLÁUSULA QUARTA 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 – O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, em até 30 (trinta) dias após a 

entrega e aceitação dos produtos, com o devido ateste de recebimento.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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4.2 – Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:  

V.M = V.F x 12 x ND 

         100  360       

Onde: 

V.M. = Valor da Multa Financeira. 

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 

4.3 - O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura. 

4.4 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e 

aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 

4.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64, e alterações 

posteriores; 

4.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, 

ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota 

Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 

4.7 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos 

demais.  

CLÁUSULA QUINTA 

5 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

5.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de 

sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação. 

5.2 – O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial 

o recebimento da ordem de fornecimento (Anexo VIII), e como termo final o recebimento definitivo dos produtos 

pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo 

mínimo de validade dos produtos adquiridos. 

CLÁUSULA SEXTA 

6-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da 

ordem de emissão de fornecimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7-DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO 

7.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os 

fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos 

estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93. 

7.2 – Quando houver necessidade de aquisição dos produtos por algum dos órgãos participantes da Ata, o 

licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento. 

7.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 

1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde 

que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 

7.4 – Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não 

dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de 
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fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os materiais 

ao preço, e nas mesmas condições do primeiro colocado observado a ordem de classificação. 

CLÁUSULA OITAVA  

8 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO 

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

proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da solicitação, para entregar o 

produto solicitado no deposito central da Secretaria de Educação. 

8.2 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 (SIE e SIF). 

8.3 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as especificações 

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 (SIE e SIF) quando couber. 

8.4 O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 

verificadas na entrega dos materiais ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sem prejuízo para o 

disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 

CLÁUSULA NONA 

9-DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

9.1 - Compete à Contratada: 

a) A contratada deverá entregar os produtos no depósito central da Secretaria de Educação do Município de 

Ibitirama-ES, acompanhado de responsáveis pela conferencias dos gêneros no ato do recebimento, em 

conformidade com a autorização de fornecimento remetida; 

b) Arcar com as despesas inerentes à transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do 

produto; 

c) Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse fim, 

devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, 

química ou biológica aos alimentos; 

d) Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão tipo baú 

refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da entrega; 

e) Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizadas quando 

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

ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico; 
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f) Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados (camisa, 

sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal adequada, 

barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de 

fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega; 

g) Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade, a contratada deverá 

efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 02 (dois) dia úteis, após a notificação, sem prejuízo das 

sanções previstas; 

h) Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93, Termo de Referência e demais legislações 

pertinente. 

9.2 - Compete à Contratante: 

a) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato; 

b) Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações da 

contratante; 

c) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços licitados; 

d) Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 

prestação dos serviços; 

e) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de 

mora, nas seguintes condições: 

10.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total 

reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente 

executado; 

10.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do objeto; 

10.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 

aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei Federal nº. 8.666/93; 

10.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 

contratado: 

f) Advertência; 

g) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual 

reajustado não executado pelo particular; 

h) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 

Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

i) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 

especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

j) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
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própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 

“c”. 

§ 1º. As sanções editalícias e contratuais poderão ser aplicadas cumulativamente. 

§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a autoridade competente submeterá 

sua decisão ao Chefe do Executivo Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração 

Pública Municipal. 

§ 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Chefe do Executivo Municipal, 

competirá a Secretaria Municipal de Administração, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre 

a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias. 

§ 4º. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá ao órgão 

promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no SICAF, em campo apropriado. No caso da 

aplicação da sanção prevista na alínea “d”, deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no 

SICAF. 

10.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurada à ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o 

licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no 

mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a 

sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na 

hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em 

ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no 

curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do 

certame proferirá decisão fundamentada e adotarão as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso 

do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere à alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do 

Município de Ibitirama. 

10.4 – Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração poderão ser 

cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas 

efetivamente executadas do contrato; 

10.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do 

contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela 

contratada; 

10.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor 

do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11-DA RESCISÃO 
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11.1 - A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

12- DOS ADITAMENTOS 

12.1 - O presente contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei n
o
 8.666/93, após 

manifestação formal da Procuradoria Geral do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

13 - DOS RECURSOS 

13.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, 

da Lei n
o.
 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  

14 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 - A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável pelas unidades escolares, será 

responsável pela fiscalização do fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos estipulados (prazo 

de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos produtos contratados. 

A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMEC. Não serão aceitos produtos 

cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

15 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO 

15.1 – A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do 

presente sistema de registro de preços. 

15.2 – A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame, 

serão resolvidas tendo como arrimo o Decreto 7892/13, e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  

16- DO FORO 

16.1 - Fica eleito o foro de Ibitirama, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente 

deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual 

distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

Ibitirama – ES, ____ de _____________ de _______ 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 

Secretaria Municipal de Administração 

 

 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

FORNECEDORES CREDENCIADOS 
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1º COLOCADO: _______________________________ 

2º COLOCADO: _______________________________ 

3º COLOCADO: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .................. 

ANEXO VII 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº ............., celebrada entre a Prefeitura 

Municipal de Ibitirama e a Empresa cujos preços estão a seguir registrados por Item, em face à realização do  

Pregão ................ . 

 

LOTE 01 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 9.000 

Açúcar cristal natural, sem aditivos, 
conservante e corante; embalado em 
saco resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 05Kg, 
reembalado em fardo de plástico 
transparente de 30Kg, validade mínima 
de 12 (doze) meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

02 PCT 500 

AMENDOIN em grãos inteiros, Grupo 
Descascado / Subgrupo Bica Corrida / 
Tipo 1/classe miúda/subclasse 
Vermelha, embalagens de 500g. 

 

  

03 CAIXA 500 

AMIDO DE MILHO; acondicionado em 
embalagens original com 500G.  

  

04 PCT 800 

AVEIA EM FLOCOS, acondicionada 
em embalagens original com 250g.  

  

05 KG 800 

BANANADA, embalagem contendo 
500g, devendo apresentar na 
embalagem o peso liquido, as 
informações nutricionais, data de 
fabricação e o prazo de validade. 
Ingredientes: banana e açúcar. 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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06 KG 500 

CACAU EM PÓ. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação do fabricante, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente de 500g.  

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 02 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 12.000 

Arroz branco tipo 1, polido, grãos 
longos e finos, embalado em saco 
resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 05Kg, 
reembalado em fardo de plástico 
transparente de 30Kg, validade mínima 
de 12 (doze) meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 03 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 12.000 

ARROZ BRANCO TIPO 1, polido, 
grãos longos e finos, embalado em 
saco resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 02Kg, 
reembalado em fardo de plástico 
transparente de 30Kg, validade mínima 
de 12 (doze) meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 04 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 PCT 800 

BISCOITO; VARIEDADE SALGADO 
COM GERGELIM; ingredientes: farinha 
de trigo, fermento, gergelim, leite me 
embalagem: mínimo de 200g, contendo 
informações nutricionais dos 
ingredientes e data de validade mínimo 
de 12 (doze) meses, a contar no ato da 
entrega. Material da embalagem: 
polipropileno biorientado (BOPP). 
Legislação conforme resolução RDC nº 
263, de 22/09/2005; Unidade de 
fornecimento pacote com 200g. 

 

  

02 PCT 800 

BISCOITO SALGADO -TIPO CREAM 
CRACKER. Tendo como composição 
básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar, sal, extrato de 
malte, amido de milho, fermento, leite e 
estabilizante ETI (lecitina de soja).  
Embalagem tipo 3 em 1, contendo 
informações nutricionais dos 
ingredientes, data de fabricação e data 
de validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega 

 

  

03 PCT 800 

BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor 
coco, a base de: farinha de trigo / 
açúcar / gordura vegetal hidrogenada 
/lecitina de soja / amido de milho / 
açúcar invertido / leite de coco / coco 
ralado / leite integral / sal / aroma 
artificial de coco, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas 
anormais, embalagem de 1 kg, 
validade mínima de 12 meses. 

 

  

04 PCT 800 

BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor 
chocolate, a base de: farinha de trigo / 
açúcar / gordura vegetal hidrogenada 
/lecitina de soja / amido de milho / 
açúcar invertido / leite integral / sal / 
aroma artificial de chocolate, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de características 
organolépticas anormais, embalagem 
de 1 kg, 

 

  

05 PCT 800 

BISCOITO, TIPO MAISENA, A BASE 
DE: farinha de trigo enriquecida, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, 
amido de milho, composição nutricional 
mínima (100g): 8,5g proteína, 9g 
lipídios, 74g carboidrato, valor calórico 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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411 kcal, embalagem tipo 3 em 1, 
contendo informações nutricionais dos 
ingredientes, data de fabricação e data 
de validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega. 

06 PCT 800 

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE - 
biscoito doce sem recheio - tipo 
bolacha, sem lactose, composta de 
farinha de trigo, gordura vegetal, 
açúcar e outras substancias permitidas, 
acondicionado em embalagem 
apropriada. Com identificação do 
produto, dos ingredientes, informações 
nutricionais, marca do fabricante e 
informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de 
acordo com a legislação. Pacote de 
400 g. 

 

  

07 PCT 800 

BISCOITO DE POLVILHO: Validade 
mínima 05 meses a contar data de 
entrega, em embalagem filme Bopp, 
embalagem com aproximadamente 180 
gramas. 

 

  

08 KG 1.000 

CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA 
TIPO 1, em embalagem de polietileno 
de 1 kg. Legislação: conforme 
resolução RDC nº 263, de 22/09/2005. 

 

  

09 PCT 100 

CHIA, semente de chia (Salvia 
hispânica), Embalagem de plástico 
atóxico com 100 g 

 

  

10 KG 1.000 

CHOCOLATE EM PÓ INSTANTÂNEO, 
rico em 7 vitaminas, fonte de cálcio e 
ferro - Deverá ser obtido de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, de parasitas, detritos 
animais, cascas de semente de cacau 
e outros detritos vegetais.  Aspecto: pó 
homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro 
característico e sabor doce, próprio.  
Embalagem intacta de 400 gramas, 
contendo data da fabricação, data da 
validade e número do lote do produto. 
O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses na data da entrega.  

 

  

11 KG 500 

CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% 
CACAU. Apresentação: caixa de 200g 
Validade pelo menos 10 meses a partir 
da entrega. 

 

  

12 KG 300 

COLORAU, embalado em saco plástico 
transparente resistente contendo 500g, 
reembalado em caixa de papelão, 
validade mínima de 12 (doze) meses, a 
contar no ato da entrega. 
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VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 05 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 800 

EXTRATO DE TOMATE concentrado 
embalado em latas ou tetra Pack (não 
adquirir em sachê) com peso liquido de 
350g aproximadamente (Ingredientes: 
(TOMATE, AÇÚCAR E SAL.), o 
produto deve estar acondicionado em 
caixas de papelão lacradas com fita 
adesiva de modo a garantir o 
transporte e armazenamento, não 
devem estar amassados; enferrujados 
e estufados, não devem conter 
perfurações; principalmente nas 
costuras; não devem soltar ar com 
cheiro azedo ou podre, quando 
abertos, não devem apresentar 
manchas escuras e ferrugem, na parte 
interna, prazo mínimo de validade 6 
(seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

02 KG 800 

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 
TIPO 1, fina, seca, embalagem 
contendo 01Kg, devendo apresentar na 
embalagem o peso liquido, as 
informações nutricionais, data de 
fabricação e o prazo de validade. 

 

  

03 KG 300 

FARINHA DE TRIGO BRANCA, com 
fermento, enriquecida com ferro e ácido 
fólico, embalada em saco resistente de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 01Kg, reembalado em fardo 
de plástico transparente de 10Kg, 
validade mínima de 06 (seis) meses, a 
contar no ato da entrega. 

 

  

04 KG 1.500 

FEIJÃO PRETO TIPO 1,  novo, 
constituído de grãos inteiros e sadios 
com teor de umidade máxima de 15%, 
isento de material terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem de 1 kg em 
sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade 
do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados . A 
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embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

05 KG 3.000 

FEIJÃO VERMELHO TIPO 1,  novo, 
constituído de grãos inteiros e sadios 
com teor de umidade máxima de 15%, 
isento de material terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem de 1 kg em 
sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade 
do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados . A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 06 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE 

MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 LATA 500 

FÓRMULA INFANTIL AR (ANTI-
REFLUXO), fórmula anti-regurgitação 
para lactentes com composição 
específica para condições de refluxo 
gastroesofágico, desde o nascimento 
até 12 meses. Embalagem de 400gr, 
em perfeitas condições e com data de 
fabricação e validade. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
6 meses na data da entrega. 

 

  

02 LATA 500 

FÓRMULA INFANTIL DE 
SEGUIMENTO, fórmula infantil de 
seguimento, com predominância 
proteica de caseína, é acrescida de 
óleos vegetais, maltodextrina e 
enriquecida com vitaminas, minerais, 
ferro e outros oligoelementos. 
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Embalagem de 400gr, em perfeitas 
condições e com data de fabricação e 
validade. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses na data 
da entrega.  

03 LATA 500 

FÓRMULA INFANTIL FASES 1, 
fórmula infantil usada para a fase das 
primeiras descobertas, é composto de 
fibras prebióticas contribui para o 
equilíbrio da flora intestinal. 
Ingredientes: leite parcialmente 
desnatado, maltodextrina, óleo de 
milho, óleo de canola, lactose, fruto 
oligossacarídeos, proteína de palma, 
inulina, minerais, vitaminas e 
emulsificante lecitina de soja. 
Embalagem de 400gr, em perfeitas 
condições e com data de fabricação e 
validade. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses na data 
da entrega.   

 

  

04 LATA 500 

FÓRMULA INFANTIL PARA 
PREMATUROS, fórmula infantil para 
lactentes nos primeiros 6 meses de 
vida com predominância proteica de 
caseína, é acrescida de óleos vegetais, 
maltodextrina e enriquecida com 
vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos. Embalagem de 400gr, 
em perfeitas condições e com data de 
fabricação e validade. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
6 meses na data da entrega.   

 

  

05 LATA 500 

FÓRMULA INFANTIL ZERO 
LACTOSE, fórmula infantil para 
lactentes e de seguimento para 
lactentes destinadas a necessidades 
dietoterápicas específicas com 
restrição de lactose. Ingredientes: DHA 
e ARA, nucleotídeos e proteínas 
lácteas. Embalagem de 400gr, em 
perfeitas condições e com data de 
fabricação e validade. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
6 meses na data da entrega.   

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 07 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument


      

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Email: licitacao@ibitirama.es.gov.br  

49 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 1.000 

FUBÁ DE MILHO AMARELO, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, 
em embalagem de 01 kg , embalagem 
original. Legislação conforme resolução 
RDC nº 263, de  22/09/2005. 

 

  

02 L 1.000 

LEITE DE SOJA ORIGINAL, 0% DE 
LACTOSE e colesterol, sem 
conservantes, embalagem tetra pak 
com tampa, contendo 01L, 
acondicionada em caixa de papelão 
com 12UN, validade mínima de 06 
(seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

03 KG 1.000 

MACARRÃO ESPAGUETE, massa de 
sêmola, n° 8. Embalado em pacote 
resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 01kg, 
reembalado em caixa de papelão de 12 
Kg, validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega tipo 
ou similar a Piraquê. 

 

  

04 KG 1.000 

MACARRÃO PENNE embalado em 
pacote resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 01kg, 
reembalado em caixa de papelão de 12 
Kg, validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega tipo 
ou similar a Piraquê. 

 

  

05 KG 1.000 

MACARRÃO PARAFUSO embalado 
em pacote resistente de polietileno 
atóxico transparente, contendo 01kg, 
reembalado em caixa de papelão de 12 
Kg, validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega tipo 
ou similar a Piraquê. 

 

  

06 KG 500 

MASSA PRONTA PARA TAPIOCA, 
Ingredientes: fécula de mandioca 
hidratada. Embalagem de 500gramas, 
transparente, completamente vedada.  
Deve estar completamente isento de 
qualquer substância estranha ao 
ingrediente ou nociva. Fabricação 
máxima de 60 dias e validade de 10 
meses. 

 

  

07 KG 1.200 

MARGARINA CREMOSA, com óleo 
interesterificado, sem sal (65% de 
lipídeos), embalado em pote plástico 
resistente contendo 500g, reembalado 
em caixa de papelão com 12UN, 
validade mínima de 06 (seis) meses, a 
contar no ato da entrega. 
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08 PCT 800 

MILHO DE CANJICÃO; classe: branca; 
tipo: tipo 1; acondicionamento: 
embalagem plástica original; validade: 
5 meses a partir da data de entrega; 
legislação: conforme resolução RDC nº 
263, de 22/09/2005; unidade de 
fornecimento: pacote de 500g. 

 

  

09 PCT 1.000 
MILHO DE PIPOCA, embalagem 500g. 

 
  

10 UNID. 400 

MINGAU DE ARROZ, preparo 
instantâneo, com vitaminas e ferro, 
embalada em sache aluminado 
contendo 300g, reembalado em caixa 
de papelão com 24UN, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
no ato da entrega. 

 

  

11 UNID. 400 

MINGAU DE AVEIA, preparo 
instantâneo, com vitaminas e ferro, 
embalada em sache aluminado 
contendo 300g, reembalado em caixa 
de papelão com 24UN, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
no ato da entrega. 

 

  

12 UNID. 400 

MINGAU DE MILHO, preparo 
instantâneo, com vitaminas e ferro, 
embalada em sache aluminado 
contendo 300g, reembalado em caixa 
de papelão com 24UN, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
no ato da entrega. 

 

  

13 UNID. 400 

MINGAU DE MULTI CEREAIS, preparo 
instantâneo, com vitaminas e ferro, 
embalada em sache aluminado 
contendo 300g, ré embalada em caixa 
de papelão com 24UN, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
no ato da entrega. 

 

  

14 KG 800 

TRIGUILHO, trigo para quibe, Torrado 
e quebrado, moído. Embalagem de 
500g. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 08 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 
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01 UNID. 3.000 

ÓLEO DE SOJA VEGETAL, ausente 
de soja transgênica, embalagem PVC 
com tampa e lacre contendo 900ml, 
reembalado em caixa de papelão de 
20UN, validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega. 

 

  

02 KG 1.000 

PASTA DE ALHO – Tempero caseiro, 
tipo artesanal, tendo como ingredientes 
somente alho e sal, embalado em pote 
plástico transparente resistente com 
tampa e lacre contendo 500g, 
reembalado em caixa de papelão com 
24UN, devendo apresentar na 
embalagem o peso liquido, as 
informações nutricionais, data de 
fabricação e o prazo de validade. 

 

  

03 KG 800 

SAL MARINHO REFINADO E 
IODADO, embalada em saco resistente 
de polietileno atóxico transparente, 
contendo 01Kg, reembalado em fardo 
de papel de 30Kg, validade mínima de 
12 (doze) meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

04 UNID. 600 

VINAGRE DE UVA BRANCO, 4.46° 
acidez, embalado em garrafa plástica 
transparente resistente com tampa e 
lacre contendo 750ml, reembalado em 
caixa de papelão de 24UN, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
no ato da entrega. 

 

  

05 KG 30 

UVA PASSA PRETA, Uva passa preta, 
sem semente, embalagem com dados 
de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Embalagem plástica termo 
selada com peso aproximado de 100 
gramas. Data De validade mínima de 
06 meses a contar da data de entrega 
do produto. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 09 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 UNID. 34.000 
IOGURTE, constituído com polpa de 
fruta sabor morango, contendo leite 
integral e/ou leite integral reconstituído, 
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preparado de morango à base de polpa 
de morango, podendo conter outros 
ingredientes que enriqueçam o produto. 
Conservantes permitidos pela 
legislação vigente. Isento de 
microrganismos causadores da 
decomposição do produto. Sua 
conservação deve ser feita sob 
refrigeração, à temperatura máxima de 
10ºC, não sendo permitida a adição de 
substâncias conservadoras, 
embalagem primária individual, tipo 
dondoca, conteúdo líquido de 120 ml, 
validade mínima de 10 (dez) dias a 
partir da data da entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 10 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 L 14.000 

LEITE PASTEURIZADO, integral, 
embalagem tipo “barriga mole”, íntegra, 
de 1 litro contendo todos os critérios 
determinados pela ANVISA. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 11 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 L 14.000 

LEITE UHT INTEGRAL, com 
estabilizante: citrato de sódio / fosfato 
trissódico, embalagem tetra pak, 
contendo 01L, acondicionada em caixa 
de papelão reforçada com 12UN, 
validade mínima de 06 (seis) meses, a 
contar no ato da entrega. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  
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LOTE 12 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE 

MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 5.000 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por 
desidratação do leite de vaca integral, e 
apto para a alimentação humana, 
mediante processos tecnológicos 
adequados, ingredientes: leite integral, 
emulsificante lecitina de soja, não 
contendo glúten. Devendo ter boa 
solubilidade, acondicionado em 
embalagem aluminizada, de 400g, 
original do fabricante, com 
especificações do produto, informações 
do fabricante, prazo de validade e lote, 
registro no Ministério da Agricultura - 
Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou 
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 13 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS). 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 1.200 

MANTEIGA COM SAL, embalado em 
pote plástico resistente contendo 500g, 
reembalado em caixa de papelão com 
12UN, validade mínima de 06 (seis) 
meses, a contar no ato da entrega. 

 

  

02 KG 1.200 

REQUEIJÃO CREMOSO, cremoso 
tradicional, obtido por fusão de uma 
massa de coalhada dessorada e lavada 
obtida por coagulação ácida e/ou 
enzimática do leite com adição de 
creme de leite e/ou manteiga e/ou 
gordura anidra de leite ou butter oil. 
Não deve ter adição de amido e 
gordura vegetal hidrogenada. Teor de 
sódio deve ser de no máximo 500 mg 
de sódio por 100 g de requeijão. O 
produto deverá ser produzido de 
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acordo com a Portaria 359/97 e 
apresentar registro obrigatório no 
MAPA. Embalagem: Pote ou balde em 
polipropileno ou polietileno de alta 
densidade ou saco de polietileno 
resistente, termossoldado. Potes de 
3600g. Validade mínima: 04 meses a 
partir da data de entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 14 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) PÃES. 

LOTE COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE 

MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT V. TOTAL MARCA 

01 UNID. 190.000 

PÃO FRANCÊS 50G, embalado em 
saco de papel, com data de fabricação 
a contar no ato da entrega. 

 

  

02 SACOLA 500 

PÃO TIPO DE FORMA; acondicionado 
de forma apropriada em sacolas 
plásticas; validade mínima de 15 dias a 
partir da data de entrega; legislação 
conforme resolução RDC nº 263, de 
22/08/2005; unidade de fornecimento: 
pacote 500 gramas. 

 

  

03 UNID. 2.500 

PÃO DE HAMBÚRGUER, 
acondicionado de forma apropriada em 
sacolas plásticas; validade mínima de 
15 dias a partir da data de entrega; 
legislação conforme resolução RDC nº 
263, de 22/08/2005; unidade de 
fornecimento: pacote 500 gramas. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 15 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) CARNE DE FRANGO. 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 5.000 
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 
CONGELADO, sem osso, sem pele e 

 
  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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sem tempero, embalagem plástica 
resistente e transparente atóxica, 
contendo 01Kg impresso na mesma, 
com selo de inspeção do órgão 
competente, validade mínima de 06 
(seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

02 KG 800 

FÍGADO DE GALINHA congelado; 
acondicionado em embalagem plástica 
original com 1 kg. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 16 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) CARNE DE FRANGO. 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 4.000 

PEITO DE FRANGO congelado, sem 
osso, sem carcaça, sem pele e sem 
tempero, congelado em embalagem 
plástica resistente e transparente 
atóxica, contendo 01Kg impresso na 
mesma, com selo de inspeção do 
órgão competente, validade mínima de 
06 (seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 17 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) FILÉ DE TILÁPIA. 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 1.000 

FILÉ DE TILÁPIA, congelado; com cor, 
cheiro e sabor próprios; sem manchas 
esverdeadas e parasitas; 
acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, contendo 1 kg, 
com carimbo de inspeção e validade 
mínima de 6 meses a contar da data da 
entrega; e suas condições deverão 
estar de acordo com a legislação 
vigente, em especial de acordo com as 
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Portarias do Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde, DIPOA n.304 
de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98 e da 
Resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99. A rotulagem do pescado 
congelado comercializado deve atender 
à Instrução Normativa MAPA nº 22, de 
24/11/05, devendo apresentar 
identificação e contato do fornecedor, 
nome do produto, peso, prazo de 
validade, informações nutricionais e 
selo de inspeção sanitária. 

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 18 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) CARNE BOVINA. 

LOTE COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE 

MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 4.000 

MÚSCULO BOVINO EM CUBOS (de 
aproximadamente 30g), congelado em 
embalagem plástica resistente e 
transparente atóxica, contendo 01Kg 
impresso na mesma, com no máximo 
1% de gordura e livre de aponeurose, 
com selo de inspeção do órgão 
competente, validade mínima de 06 
(seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

02 KG 5.000 

MÚSCULO BOVINO MOÍDO, 
congelado em embalagem plástica 
resistente e transparente atóxica, 
contendo 01Kg impresso na mesma, 
com no máximo 1% de gordura e livre 
de aponeurose, com selo de inspeção 
do órgão competente, validade mínima 
de 06 (seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 19 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) CARNE BOVINA. 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 2.000 

PALETA BOVINA EM ISCAS (tiras 
para strogonoff), congelada em 

embalagem plástica resistente e 
transparente atóxica, contendo 01Kg 
impresso na mesma, com no máximo 
1% de gordura e livre de aponervose, 
com selo de inspeção do órgão 
competente, validade mínima de 06 
(seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

LOTE 20 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) CARNE SUÍNA. 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 

48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 2.000 

PERNIL SUÍNO EM CUBOS (de 
aproximadamente 30g), sem osso, sem 
gordura, congelado em embalagem 
plástica resistente e transparente 
atóxica, contendo 01Kg impresso na 
mesma, com no máximo 1% de 
gordura e livre de aponeurose, com 
selo de inspeção do órgão competente, 
validade mínima de 06 (seis) meses, a 
contar no ato da entrega. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

 

LOTE 21 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS NÃO-

PERECÍVEIS) HORTIFRUTIGRANJEIRO. 

LOTE COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE 

MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO COMERCIO 

LOCAL. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 KG 1.000 

ABACATE casca lisa, verde in natura, 
apresentado grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
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condições adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, parasitas 
e larvas. De colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

02 KG 1.000 

ABACAXI de primeira, tamanho médio 
e uniforme, com condições de 
consumo, apresentando grau de 
maturação que suporte a manipulação, 
o transporte e a conservação, com 
ausência de sujidades, parasitas e 
larvas. 

 

  

03 KG 500 

ABÓBORA MADURA extra, tipo jacaré, 
tamanho e coloração uniforme e sem 
brilho, firme e compacta, devendo ser 
graúda e bem desenvolvida, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

04 KG 2.000 

BANANA NANICA, em pencas, frutos 
com 60 a 70% de maturação 
climatizada, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida e 
maturação mediana, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

05 KG 1.000 

BANANA PRATA extra, em pencas, 
frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta 
de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológico. 

 

  

06 KG 1.500 

BANANA DA TERRA, em pencas, 
frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta 
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de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológico. 

07 KG 1.000 

BATATA DOCE extra, lisa, firme e 
compacta, devendo ser graúda, isenta 
de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

08 KG 2.000 

BATATA INGLESA extra, lisa, firme e 
compacta, devendo ser graúda, isenta 
de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

09 KG 500 

BETERRABA extra, tamanho e 
coloração uniforme, firme e compacta, 
isentam de enfermidades, parasitas e 
larvas, materiais terrosos e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

10 KG 500 

BRÓCOLIS, produto de boa qualidade 
e sem defeitos grosseiros, verde 
escuro, com flores fechadas (não 
amarelas), de colheita recente. Molho 
de aproximadamente 15 feixes ou 
galhos de brócolis. 

 

  

11 KG 500 

CAQUI in natura, apresentado grau de 
maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas 
para o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. De 
colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

12 KG 1.000 

CEBOLA; cor branca; apresentação in 
natura; acondicionada em caixa de 
madeira; grau de evolução bem 
desenvolvida, de 1º qualidade; 
características físicas: tamanho, 
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coloração uniforme; firme e intacta; 
aspecto: cor, cheiro e sabor próprio; 
condições higiênicas sanitárias: isentos 
de sujidades, parasitas e larvas; 
danificação: sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme portaria CVS 
06/99, de 10/03/99 e conforme 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
NAVISA e suas alterações posteriores. 

13 KG 600 

CENOURA extra, tamanho e coloração 
uniforme, firme e compacta, livre de 
resíduos de fertilizantes, isentam de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

14 KG 500 

CHUCHU extra, cor verde, tamanho e 
coloração uniforme, firme e compacta, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
isentam de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

15 KG 400 

COUVE-FLOR, vegetal de excelente 
qualidade, colheita recente, com flores 
e folhas, isento de contaminação. As 
flores devem estar firmes e isentas de 
pontos de mofo. 

 

  

16 KG 2.500 

GOIABA VERMELHA, fresca, frutos 
com 60 a 70% de maturação 
climatizada, com aspecto, cor e cheiro 
e sabor próprio, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida e 
maturação mediana, livre de resíduos 
de fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

17 KG 1.000 

INHAME extra, tamanho e coloração 
uniforme, firme e compacta, isentam de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
materiais terrosos e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
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manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

18 KG 300 

LIMÃO TAITI,fruta in natura, de 
primeira, fresco, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujicidas, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e 
maduro, com pola firme e intacta. 

 

  

19 KG 2.500 

MAÇÃ VERMELHA nacional, fresca, 
frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, com aspecto, cor e cheiro 
e sabor próprio, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida e 
maturação mediana, livre de resíduos 
de fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

20 KG 2.500 

MAMÃO PAPAIA, extra, fresco, frutos 
com 60 a 70% de maturação 
climatizada, com aspecto, cor e cheiro 
e sabor próprio, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvido e 
maturação mediana, livre de resíduos 
de fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

21 KG 2.500 

MANGA TOMMY, fresca, frutos com 60 
a 70% de maturação climatizada, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, 
tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, 
livre de resíduos de fertilizantes, isenta 
de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

22 KG 500 
MARACUJÁ fruta in natura, redondo, 
casca lisa, graúda de primeira, livre de 
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sujidades, parasitas e larvas, tamanho 
e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, como polpa 
firme e intacta. 

23 KG 4.000 

MELANCIA, fresca, frutos com 60 a 
70% de maturação climatizada, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, 
tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, 
livre de resíduos de fertilizantes, isenta 
de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

  

24 KG 2.000 

MEXERICA POKAN de primeira 
qualidade, tamanho, coloração 
uniformes firme e intacta, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 

  

25 KG 1.000 

MILHO VERDE in-natura, não 
transgênico, apresentação espiga de 1ª 
qualidade, tamanho médio a grande, 
características adicionais íntegro e sem 
fungos. 

 

  

26 KG 1.000 

MORANGO orgânico de primeira 
qualidade, tamanho, coloração 
uniformes, firme e intacta, isentas de 
sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 

  

27 KG 2.000 

LARANJA LIMA OU COMUM, in 
natura, de primeira qualidade, 
tamanho, coloração uniformes, firme e 
intacta, isentas de sujidades, parasitas 
e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

 

  

28 KG 3.000 

LARANJA VARIEDADE PERA, tipo. De 
1ª qualidade, tamanho médio, com 
casca íntegra e uniforme, em perfeito 
estado de conservação. Deverá ser 
fresca, com grau de maturação que 
permite a manipulação no transporte, 
sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e 
madura. as frutas não poderão 
apresentar manchas ou defeitos na 
casca; a polpa deverá sem intacta e 
uniforme. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que possa suportar a 
manipulação, o transporte e a 
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conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e as frutas 
devem ser firmes, com coloração 
amareladas, não apresentar cor 
vermelha, devem apresentar-se sem 
deformação e ausentes de danos 
mecânicos e doenças. Produto 
selecionado consistente ao toque e 
isento de partes amassadas ou batidas. 

29 UNID. 16.200 

OVO DE GALINHA, fresco, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, 
tamanho e coloração uniformes, isento 
de parasitas e fungos, material terroso 
e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em 
embalagem apropriada e impresso na 
mesma, com selo de inspeção do 
órgão competente. 

 

  

30 KG 600 

PEPINO, produto de boa qualidade, 
sem defeitos na casca, bem 
desenvolvidos e maduros, tamanho 
médio, com cor e conformação 
uniformes. A polpa deve ser intacta, e o 
vegetal deve estar firme e com aspecto 
fresco. 

 

  

31 KG 1.000 

PÊRA portuguesa fruta in natura, – de 
1ª qualidade, casca sã, lisa, sem 
picadas de inseto, sem imperfeições 
Apresentando tamanho e cor uniforme, 
sem rupturas, sem danos físicos e 
mecânicos, isento de partes pútridas. 
Devendo madura, apresentar 80 a 90% 
de maturação. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem. 

 

  

32 KG 500 

REPOLHO branco extra, fresco, 
tamanho e coloração uniforme, firme e 
compacta, livre de resíduos de 
fertilizantes, livre de resíduos de 
fertilizantes, isentam de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

 

  

33 KG 2.000 

TOMATE longa vida, tipo salada, frutos 
com 60 a 70% de maturação 
climatizada, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
livre de resíduos de fertilizantes, isento 
de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
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prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

34 KG 300 

VAGEM extra, fresca, tipo macarrão 
curta, cor verde, tamanho uniforme, 
firme e compacta, livre de resíduos de 
fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

 

  

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

1 – DA GARANTIA DE QUALIDADE DOS PRODUTOS 

1.1 – 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 (SIE e SIF). 

2 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

2.1 – De acordo com o art. 12, § 1º do Decreto 7892/13, „ARP‟ não pode sofrer acréscimos. 

2.2 – A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame, 

serão resolvidas tendo como arrimo o Decreto 7892/13, e suas alterações. 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão 

advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas 

hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do 

registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

3 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA 

3.1 – A entrega e recebimento dos produtos se darão na forma da cláusula oitava do contrato. 

4 – FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 – O pagamento se dará na forma da cláusula quarta do contrato. 

5 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 - O registro de preço poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

5.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

5.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso 

fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de 

Preços. 

5.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados à ampla defesa e o 

contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 
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5.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando 

motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observado os critérios estabelecidos na cláusula 

décima primeira deste instrumento. 

5.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de 

correspondência, com aviso de recebimento. 

5.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada 

através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia 

subsequente ao da publicação. 

5.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado, deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para 

apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

Ordem de Fornecimento de PRODUTOS nº ___/____ 

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ........... 

À 

Empresa 
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Endereço:  

 

   

CNPJ 

 

 Telefone                                                                                 Fax                                     

  

Autorizamos V.S.ª a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições 

constantes do Edital e Anexo I do Pregão nº. .......... , da Ata de Registro de Preços acima referenciada e à sua 

proposta de __________ - Processo nº. ................................. 

I – DO OBJETO 

Item Especificações 

(TRANSCREVER AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO CONSTANTES NO ANEXO I) 

- Marca/referência:  ______________; 

 

 Quantidade/Unidade                 Valor Unitário em R$          Valor Total em R$ 

________  __________ __________ 

II  - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Dotação Orçamentária: As despesas para aquisição dos produtos decorrentes da presente ordem de 

fornecimento correrão à conta da Atividade: ____ – _________; Elemento de Despesa _____________ do 

orçamento do órgão requisitante para o exercício de ____________ . 

III – DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro 

de preços em epígrafe. 

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas. 

 

(Local), __ de _              ____ de _______________________    

 

__________________________ 

         CONTRATADA   
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ANEXO VIX 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO - Contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar, com 

entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de educação, para atender os estudantes 

da rede municipal de educação residente deste município de Ibitirama-ES conforme Anexos I a V, pelo prazo de  

12 (doze) meses, através de processo licitatório, modalidade presencial, menor preço por lote.  

2 JUSTIFICATIVA – A Alimentação Escolar constitui um dos fatores essenciais para o acesso e permanência do 

aluno na escola oportunizando o educando assim a atingir maior grau de escolaridade e consequentemente 

maior facilidade de acesso ao mercado de trabalho, e ao desenvolvimento da sociedade em seus aspectos 

intelectual, cultural e outros. A alimentação também condiciona o educando a uma maior qualidade de vida e 

equilíbrio nutricional. Destaca-se entre os princípios apontados pela qualidade de ensino, a promoção de ações 

que assegurem a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 

Sabe-se que o contexto social brasileiro, é permeado pela desigualdade e pela falta de oportunidade ao exercício 

de muitos direitos fundamentais do cidadão. Essa realidade, por sua vez, é tão forte que a simples 

disponibilização do ensino público e gratuito, não é suficiente para assegurar o acesso e a permanência de 

crianças, jovens e adolescentes na escola. 

Na Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 208, encontram-se as obrigações do estado (União, Estados, 

Distrito Federal, e Municípios) no que tange as garantias à oferta do ensino público. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 

sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;   

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;   

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
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cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, 

junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

Reforçando as disposições contidas em nossa Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

8.069/90, preconiza: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

Ainda como preconização à oferta da alimentação escolar, podemos considerar o descrito na Resolução Nº 26, 

de 17 de Junho de 2013 em seu Artigo 2° e Parágrafo único.  

Art. 2º São diretrizes da Alimentação Escolar: 

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que 

respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 

desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e 

seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica; 

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo 

currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida 

na perspectiva da segurança alimentar e nutricional; 
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III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica; 

IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada; 

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios 

diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 

familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos; e 

VI - o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso 

de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que 

necessitem de atenção específica e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social. 

Parágrafo único. A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e 

será promovida e incentivada com vista ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Resolução. 

Para efeito de acompanhamento, controle e fiscalização dos recursos repassados pelo FNDE, observa-se o que 

institui a Lei Nº 11.494, de 20 de Junho de 2007 em seu artigo 24 e § 13. 

Art. 24.  O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos 

dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim. (...) 

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 SEME, a qual formulará periodicamente, tendo a 

proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da solicitação, para entregar o 

produto solicitado no deposito central da Secretaria de Educação. 

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 (SIE e SIF).  

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

especificações mínimas exigidas abaixo: 

• Identificação do produto;  

• embalagem original e intacta;  
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• data de fabricação;  

• data de validade;  

• peso líquido; 

• Número do Lote;  

• Nome do fabricante;  

• Registro no órgão fiscalizador (SIE e SIF) quando couber. 

4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

4.1. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito 

mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios 

principalmente granjeiros.  

5 DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável pelas unidades escolares, será 

responsável pela fiscalização do fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos estipulados (prazo 

de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos produtos contratados e ainda a 

observância no constante do item 3.4).  

5.2. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEME. Não serão aceitos produtos 

cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.  

6 DA ENTREGA DOS PRODUTOS – LOCAL PERIODICIDADE  

6.1. Os produtos deverão ser entregues no depósito central da Secretaria de Educação do Município conforme 

relação de endereço Anexo I.  

6.2. A Secretaria Municipal de Educação fornecerá o cronograma de entrega, que deverá ser assinada em 

conjunto com a nutricionista da Equipe, a qual deverá se identificar através de sua assinatura.  

6.3. Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:  

• Hortifrutigranjeiros - semanalmente,  

• Produtos de panificação, de acordo com cardápio,  

• Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente, e,  

• Alimentos Estoque Seco (não perecíveis), mensalmente ou de acordo com a capacidade de estocagem da 
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Unidade, ou ainda de acordo com o requerido pela SEME.  

6.3.1. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer alterações. 

7 DO PAGAMENTO  

7.1. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, em até 30 (trinta) dias após a 

entrega e aceitação dos produtos, com o devido ateste de recebimento na forma descrita no item 6.  

8 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

8.1.  O prazo de vigência contratual será de 01 (um) ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no 

Diário Oficial, podendo se prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.  

9 DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

   9.1 Unilateralmente pelo contratante: 

I Quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica dos seus objetivos; 

II Quando necessária à modificação contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu 

objeto, nos limites da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2 Por acordo entre as partes:  

I Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

II Quando necessário à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstancia supervenientes, 

mantidos o valor inicial autorizado, vedada a antecipação de pagamento, sem a correspondente execução dos 

serviços. 

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1. A contratada deverá entregar os produtos no depósito central da Secretaria de Educação do Município de 

Ibitirama-ES, acompanhado de responsáveis pela conferencias dos gêneros no ato do recebimento, em 

conformidade com a autorização de fornecimento remetida. 

10.2. Arcar com as despesas inerentes à transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do 

produto.  

10.3. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse fim, 

devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, 
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química ou biológica aos alimentos.  

10.4. Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão tipo baú 

refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da entrega. 

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

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

ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico. 10.6. Os 

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

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

bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de 

fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 

10.7. Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade, a contratada deverá 

efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 02 (dois) dia úteis, após a notificação, sem prejuízo das 

sanções previstas.  

10.8. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinente.  

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

11.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato;  

11.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações da 

contratante;  

11.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços licitados; 

11.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 

prestação dos serviços.  

11.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência.  

12 ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 

12.1. Na Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Administração e Comissão Permanente de Licitação 

(CPL), Avenida Anízio Ferreira da Silva, s/n, Ibitirama, Espírito Santo.  

13 FONTE DE RECURSOS 

13.1. A Secretaria Municipal de Educação através das Caixas Escolares arcará com a despesa decorrente do 

objeto de aquisição dos gêneros alimentícios com recursos provenientes do Convênio FNDE – PNAE e do 

Tesouro municipal.  
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14 DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, incondicional, 

irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. Nos preços já estão inclusas todas as despesas 

tais como: despesa com funcionários, materiais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. Ibitirama, 28 

de Janeiro de 2021. 


