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TERMO DE REFERÊNCIA  
PREGÃO 003/2017 

 
 
1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 
 

1.1 OBJETO 
 

Aquisição de material de consumo/gêneros alimentícios/merenda escolar destinada as 
escolas de ensino Infantil. 

 
1.2- Tipo de licitação: Menor preço por item. 
 
1.3 EXCLUSIVOS PARA ME E EPP’S de acordo com Inciso I DO ART. 48 da lei 
complementar Nº 123/2006, alterada pela lei complementar N° 147, DE 07 DE AGOSTO 
DE 2014. 
 
1.4-destinada à aquisição de bens e serviços comuns,  merenda escolar para as escolas 
de ensino infantil. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Visando atender as necessidades da alimentação das escolas de ensino infantil, o 
Secretario de Educação, solicita a compra de bem comum de material de consumo 
/gêneros alimentícios/merenda escolar, para as escolas de ensino fundamental deste 
município. 
 
2.2 a fiscalização desse da execução deste contrato licitatório ficará de responsabilidade 
do Secretário de Educação em exercício. Fiscalizando   as datas das entregas, assim 
como, se o material recebido está dentro dos padrões estabelecidos pelo termo de 
referência. 
 
2. 3 - Subcontratação: a subcontratação não e permitida, por ser tratar de material de 
consumo/merenda escolar. 
 
2.4 – Serviço Contínuo: não é continuo em razão da imprevisibilidade da quantidade 
alunos da rede Municipal. 
 
 
 

 
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR. 
 
ITEM GÊNERO          ESPECIFICAÇÕES UN QUANT MÉDIA  TOTAL 

                                  ESTOCÁVEIS                 
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1 Achocolatado 
em pó 

Em pó,instantâneo, solúvel. 
Acondicionado em sacos de 
polietileno atóxico, contendo 
aproximadamente 1 Kg de peso 
líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 12 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. 
Similiar ao Guri, Amália ou de 
melhor qualidade.   

kg 260  R$                 
11,68  

 R$                   
3.036,80  

2 Açúcar  Com aspecto, cor, cheiro próprios, 
sabor doce, sem fermentação, isento 
de sujidades, parasitas, materiais 
terrosos e detritos animais ou 
vegetais. Embalado em sacos 
plásticos íntegros hermeticamente 
fechados contendo 5 kg, 
acondicionados em fardos lacrados. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a 
partir da data da entrega na unidade 
requisitante. Similar ao Cristal ou de 
melhor qualidade. 

kg 2000  R$                   
4,27  

 R$                   
8.540,00  

3 Amido de 
milho 

Amido de milho isento de matérias 
terrosas e parasitos, não podendo 
estar úmidos, fermentados ou 
rançosos, sob a forma de pó, em 
embalagem de 500g. 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 12 meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante.  

kg 100  R$                   
9,12  

 R$                      
912,00  

4 Arroz Tipo 2, longo, constituídos de grãos 
inteiros, isento de sujidades e 
materiais estranhos, embalagem de 
5 kg em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não 
violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o 

kg 3000  R$                   
4,40  

 R$                 
13.200,00  
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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. Similar ao 
Sepé, Bella Dica ou de melhor 
qualidade. 

5 Biscoito de 
doce 

Biscoito doce tipo Maizena ou Maria, 
similar a marca Sarlone ou Vitarella 
ou de melhor qualidade, 
embalagem, 400g. A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 12 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. 

kg 2200  R$                   
6,67  

 R$                 
14.674,00  

6 Biscoito de 
sal  

Biscoito de sal tipo Cream Cracker 
ou Água e Sal, similar a marca 
Sarlone ou Vitarella  ou de melhor 
qualidade, embalagem, 400g. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 12 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante.  

kg 2200  R$                   
6,67  

 R$                 
14.674,00  

7 Canjica 
branca 

Canjica branca, de procedência 
nacional, ser de safra corrente. Isento 
de mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas. Embalados em 
pacotes de 500g, de plástico atóxico. 
Com prazo mínimo de 06 meses de 
validade. Embalagem primária 
declarando a marca, nome e 
endereço do empacotador, prazo de 
validade, número de registro do 
produto no órgão competente e 
procedência, termosselada, 
transparente e incolor. 

pct 120  R$                   
3,02  

 R$                      
362,40  
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8 Canjiquinha Tipo fino, com aspecto, cor, cheiro 
próprios, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e 
detritos animais ou vegetais. 
Embalado em sacos plásticos 
íntegros hermeticamente fechados 
contendo 1 kg. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a 
partir da data da entrega na unidade 
requisitante. 

kg 450  R$                   
2,72  

 R$                   
1.224,00  

9 Cereal 
Infantil 

Tipo mucilon, sabor arroz e aveia, 
embalagem de 230 g. Contendo: 
farinha de arroz, açúcar, farinha de 
aveia, extrato de malte, sais minerais 
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de 
zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, 
vitamina e, ácido pantotênico, 
vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, 
ácido fólico, vitamina d) e 
aromatizante vanilina. A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. Validade 
mínimo de 6 meses a partir da data 
de entrega. 

kg 7  R$                   
5,93  

 R$                        
41,51  

10 Extrato de 
tomate 

Extrato de tomate simples e 
concentrado. o extrato de tomate 
deve ser preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele 
e sementes. o produto deve estar 
isento de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. 
Ingredientes: tomate, sal e açúcar. 
Embalagem: deve estar intacta, em 
sachês de 0,5 kg à 1 kg. Prazo de 
validade: mínimo de 6 meses a partir 
da data de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

kg 1100  R$                   
6,05  

 R$                   
6.655,00  

11 Coco ralado Produto elaborado a partir de coco 
maduro, obtido da secagem e/ou 
desidratação e laminação, 
considerados seguros para a 
produção do alimento. Deve ser 

kg 1300  R$                 
20,63  

 R$                 
26.819,00  
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isento de outros ingredientes, 
apresentar flocos homogêneos em 
cor branco neve, sem sinais de 
oxidação, livre de parasitas, sujidades 
fungos e larvas e consistência firme. 
Sabor característico, sem sinais de 
ranço ou amargor. Embalagem 
plástica íntegra, atóxica, de 100g. A 
rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. Validade mínimo de 6 
meses a partir da data de entrega. 

12 Colorau  Tipo fino, elaborado artesanalmente, 
contendo apenas fubá de milho, 
urucum e óleo. Embalagem plástica 
de 500g, contendo 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 12 meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante.  

kg 150  R$                   
6,67  

 R$                   
1.000,50  

13 Farinha de 
mandioca  

Farinha de mandioca branca,de 
primeira qualidade, embalagem de 
1kg .  O produto deverá estar bem 
solto e seco no pacote, deve ter cor e 
odor característico, não deverá 
apresentar problemas com misturas 
inadequadas ao produto,presença de 
impurezas, não deve ter manchas de 
cor preta, azulada ou 
esverdeada,sabor alterado e peso 
insatisfatório. 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. 

kg 260  R$                   
6,23  

 R$                   
1.619,80  

14 Feijão  Feijão carioquinha tipo 1, 
embalagem plastica de 1 kg . 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 
com aspécto de novo, data da 

kg 1700  R$                   
8,86  

 R$                 
15.062,00  
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entrega próximo da data de 
embalagem e com validade mínima 
de 06 (seis) meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante.  

15 Fubá de 
milho  

Fino, enriquecido com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9), com as seguintes 
características: aspecto de cor, cheiro 
e sabor próprios, com ausência de 
umidade, fermentação e ranço, isento 
de sujidades, parasitas e larvas. 
Acondicionada em embalagem 
plástica atóxica, capacidade de1kg. 
Validade mínima de 06 meses 
contados a partir do recebimento do 
produto; demais condições de acordo 
com as normas de saúde/sanitárias 
vigentes (ANVISA, SIF e outras). 
Parâmetro de qualidade: Sinhá ou 
equivalente, ou de melhor 
qualidade. 

kg 680  R$                   
3,47  

 R$                   
2.359,60  

16 Gelatina em 
pó 

Gelatina em pó, diversos sabores 
(uva, morango, manga, abacaxi), 
embalagem com 85g, contendo 
açúcar, gelatina, sal, vitamina: A, C e 
E, regulador de acidez citrato de 
sódio, acidulante ácido fumárico, 
aromatizante, edulcorantes artificiais, 
aspartame, ciclamato de sódio, 
acessulfame de potássio e sacarina 
sódica, aromatizante e corante 
artificial Bordeaux. Baixo valor 
energético.  Informações sobre 
presença de alergênicos como 
fenilalanina e glúten. 

unid 850  R$                   
1,52  

 R$                   
1.292,00  

17 Leite em pó Leite em pó integral, aspecto pó 
uniforme, sem grumos, homogêneo e 
fino, cor branca amarelada, não 
conter substancias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis; 
características físico-química: o leite 
em pó deverá conter apenas 
proteínas, açucares, gorduras e 
outras substancias minerais do leite. 
O leite não deve formar grumos 
quando diluído em água, ficando 
totalmente homogêneo, sendo de 
rápida mistura o produto. Embalagem 
com peso liquido de 400g ;sacos 
kraft multifolhado internamente 
(embalagem primária): embalagem 
apresentando externamente dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 

kg 2500  R$                 
17,63  

 R$                 
44.075,00  
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lote data de validade, quantidade do 
produto, e número do registro no 
ministério da agricultura. Data de 
validade mínima de 6 meses após a 
data da entrega. Marca de referência 
de qualidade: Danby ou melhor 
qualidade. 

18 Macarrão 
espaguete 

Similar marca Sarlone ou de 
melhor qualidade, embalagem 
plástica de 500g a 1 kg. 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.  

kg 700  R$                   
5,03  

 R$                   
3.521,00  

19 Macarrão 
parafuso 

Similar marca Sarlone ou de melhor 
qualidade, com ovos pasteurizados- 
pacote com 500g. Eembalagem: deve 
estar intacta, acondicionada em 
pacotes de papel multifoliado, bem 
vedado, validade: mínimo de 6 meses 
a partir da data de entrega. a 
rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

kg 500  R$                   
5,03  

 R$                   
2.515,00  

20 Margarina 
sem sal 

Similar marca Delicia ou de melhor 
qualidade, embalagem pote plástico, 
500g -mínimo 80% de lipídios - 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.   

unid 190  R$                   
7,10  

 R$                   
1.349,00  

21 Mistura para 
bolo  

Similar a marca Dona Benta, Vilma 
ou de melhor qualidade,  sabores 
diversos: festa, fubá, chocolate, 
milho e coco, em embalagem 
plástica de 400g. 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 

kg 1300  R$                   
5,33  

 R$                   
6.929,00  



Página 8 de 24 

 

validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.  

22 Óleo de soja Refinado, isento de ranço e 
substâncias estranhas, 0% de 
gorduras trans. Acondicionada em 
frasco plástico com capacidade de 
900mL. Validade mínima de 10 
meses contados a partir do 
recebimento do produto; demais 
condições de acordo com as normas 
de saúde/sanitárias vigentes 
(ANVISA,SIF e outras). Parâmetro de 
qualidade: ABC, Liza, Sinhá ou 
equivalente, ou de melhor 
qualidade. 

Unid 400  R$                   
4,77  

 R$                   
1.908,00  

23 Pipoca Doce Pipoca Doce industrializada, marca 
similar ou superior a Gulozinha. 
Embalagens com 25 g.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.   

Unid 1000  R$                   
0,95  

 R$                      
950,00  

24 Purê de 
batata 
instantâneo 

Purê de batata instantâneo, com 
batata desidratada em flocos, produto 
semi pronto, para profissionais, com 
rendimento de 6 ½ kg, embalagens 
de 1kg, validade de 11 meses a 
partir da data da entrega. 
Informações nutricionais na 
embalagem e com registro o 
ministério competente. 

kg 600  R$                 
20,00  

 R$                 
12.000,00  

25 Proteina de 
soja  

Tipo texturizada clara, embalagem 
plástica de 400 g.  A embalagem 
deverá ser isenta de perfurações, 
insetos (gorgulho e/ou carunchos), 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 12 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. 

unid 210  R$                 
13,05  

 R$                   
2.740,50  

27 Sal   Iodado, constituído de cristais de 
granulação uniforme e isento de 
impurezas e umidade. Acondicionado 
em saco de polietileno, íntegro, 

kg 240  R$                   
1,37  

 R$                      
328,80  
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atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo de 
1 Kg de peso líquido. A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, 
número do lote, data de fabricação, 
data de validade, quantidade do 
produto. Validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.  

28 Vinagre  Vinagre Branco, isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais 
estranhos, livre de sujidades,material 
terroso, e detritos de animais e 
vegetais.  Acondicionado em frasco 
plástico, tampa com duplo lacre de 
segurança, isento de sujidades. 
Embalagem com 750 mL. Validade 
mínima de 06 meses contados a 
partir do recebimento do produto. 

Unid 160  R$                   
3,00  

 R$                      
480,00  

ALIMENTOS ESPECÍFICOS     

29 Achoolatado 
em pó diet 

Achocolatado em pó diet, contendo: 
cacau em pó, maltodextrína,lecitina 
de soja, edulcorantes artificiais 
ciclamato de sódio e sacarina sódica, 
edulcorantes naturais glicosídeos de 
steviol, antiumectante dióxido de 
silício e aroma artificial de baunilha. 
Na embalagem deverá conter as 
seguintes informações: Indicação do 
fabricante, tabela nutricional, 
ingredientes, data de validade e peso. 
Embalagem mínima de 200g. 
Validade mínima de 6 meses após 
a entrega. 

kg 4  R$                 
16,33  

 R$                        
65,32  

30 Adoçante 
dietético em 
pó 

Adoçante dietético em pó a base de 
esteviosídeo, sucralose ou 
sorbitol. Embalagem de 40g, 
contendo 50 envelopes de 0,8mg 
cada. Valiadade minima de 1 ano a 
partir da data de entrega. 

Unid 10  R$                   
6,75  

 R$                        
67,50  

32 Bebida 
Láctea 0% 
lactose  

Bebida Láctea com polpa de fruta, 
com aspectos próprios, cor e sabor 
característicos, livres de sujidades e 
qualquer substância contaminante. 
Deve ser isento de Lactose e 
elaborado com corante natural 
carmim de Cochonilha. Rotulagem e 
embalagem: acondicionados em 
sacos plásticos atóxicos de 1 litro 
contendo nome e endereço do 
fabricante, nome e composição do 
produto, informação nutricional, data 

Lt 400  R$                   
3,50  

 R$                   
1.400,00  
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de fabricação e validade, número do 
registro do estabelecimento produtor 
no órgão oficial competente. Data de 
validade mínima de 1 mês após a 
data da entrega. Similar a marca 
Itambé "No Lac" ou melhor 
qualidade. 

33 Bebida 
Láctea 
Integral 

Bebida Láctea com polpa de fruta, 
com aspectos próprios, cor e sabor 
característicos de morango, livres de 
sujidades e qualquer substância 
contaminante. Deve ser elaborado 
com corante natural carmim de 
Cochonilha. Rotulagem e 
embalagem: acondicionados em 
sacos plásticos atóxicos de 1 litro 
contendo nome e endereço do 
fabricante, nome e composição do 
produto, informação nutricional, data 
de fabricação e validade, número do 
registro do estabelecimento produtor 
no órgão oficial competente. Data de 
validade mínima de 1 mês após a 
data da entrega. Similar a marca 
Veneza ou de melhor qualidade. 

Lt 2500    R$                             
-    

34 Biscoito sem 
glúten, sem 
lactose e 
sem proteína 
do leite 

Biscoito sem glúten, sem derivados 
do leite. Na embalagem 
deverá conter as seguintes 
informações: indicação do fabricante, 
ingredientes, data de validade e peso. 
Embalagem com 200g, sabores 
diversos, contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. 
Similar a marca Nutri cookie ou 
melhor qualidade. 

kg 12  R$                   
9,00  

 R$                      
108,00  

35 Biscoito sem 
lactose 

Biscoito isento de lactose . 
Embalagem com 400g, contendo 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. 
similar a marca Liane  ou melhor 
qualidade. 

kg 70  R$                   
3,80  

 R$                      
266,00  
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36 Gelatina em 
pó sem 
sabor/incolor 

Gelatina em pó, incolor e sem sabor. 
Embalagem com 85g, 

unid 80  R$                   
4,90  

 R$                      
392,00  

37 Gelatina em 
pó zero 
açúcar 

Gelatina em pó, diversos sabores 
(uva, morango, manga, abacaxi), 
embalagem com 85g, contendo: 
gelatina, sal,  vitamina: A, C e E, 
regulador de acidez citrato de sódio, 
acidulante ácido fumárico, 
aromatizante, edulcorantes artificiais, 
aspartame, ciclamato de sódio, 
acessulfame de potássio e sacarina 
sódica, aromatizante e corante 
artificial Bordeaux. Isento de glúten. 
Na embalagem deverá conter as 
seguintes informações: Indicação do 
fabricante, tabela nutricional, 
ingredientes, data de validade e peso.  

unid 80  R$                   
1,20  

 R$                        
96,00  

38 Leite em pó 
de Soja 

Leite em pó de soja (tipo suprasoy), 
alimento em pó preparado com 
proteína isolada de soja, sem 
derivados do leite. Enriquecido com 
vitamina A, B12 e D, fósforo e zinco. 
Apresenta na sua formulção 
nutricional a cada porção de 26g: 10g 
de carboidrato, 7g de proteína, 7g de 
gordura, 0g fibra alimentar, 134mg de 
sódio, 243mg de cálcio, 2,2mg de 
ferro, 219mg de fósforo, 340mg de 
potássio, 248μg vitamina A, 0,31mg 
vitamina B2, 0,17mg vitamina B6, 
12,2mg de isoflavonas, 20mg 
magnésio, 0,94 μg vitmaina B12, 
0,73mg vitamina B5, 3,4 μg vitamina 
D, 1,1mg vitamina E, 2,2mg zinco, 27 
μg iodo. Embalagem lata 250g ou 
400g. 

kg 200  R$                 
30,00  

 R$                   
6.000,00  

39 Leite em pó 
0% Lactose 

Leite em pó isento de lactose. 
Similar a marca Itambé nolac, 
Leveleite ou melhor qualidade. 
Embalagem com 400g, devendo 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. 

kg 200  R$                 
22,00  

 R$                   
4.400,00  
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40 Macarrão 
sem glúten 

Macarrão de arroz ou milho, sem 
ovos, tipo parafuso. Ingredientes 
farinha de arroz ou milho, sem ovos, 
sem colesterol e sem glúten. 
Características: cor, odor, sabor e 
textura característica. Similar a 
marca Tivva ou de melhor 
qualidade. Embalagem contendo 
500g. 

kg 20  R$                   
4,50  

 R$                        
90,00  

HOTIFRUTIGRANJEIRO     

41 Alho   In natura, bulbo inteiro, nacional, de 
primeira qualidade, frescas e sãs. No 
ponto de maturação adequado para o 
consumo. Intactos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis, cor 
e sabor característicos. Não deverão 
estar danificados por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas. 

kg 450  R$                 
23,00  

 R$                 
10.350,00  

42 Batata 
Inglesa 

In natura, de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 

kg 1300  R$                   
4,75  

 R$                   
6.175,00  

43 Beterraba In natura, de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 

kg 500  R$                   
4,20  

 R$                   
2.100,00  

44 Cebola In natura, de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 

kg 600  R$                   
3,87  

 R$                   
2.322,00  
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45 Cenoura In natura, de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 

kg 850  R$                   
3,58  

 R$                   
3.043,00  

46 Chuchu In natura, de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 

kg 650  R$                   
2,30  

 R$                   
1.495,00  

47 Inhame In natura, de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 

kg 750  R$                   
6,83  

 R$                   
5.122,50  

48 Laranja Tipo Bahia ou Lima, in natura, de 
primeira qualidade, frescas e sãs. No 
ponto de maturação adequado para o 
consumo. Intactos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis, cor 
e sabor característicos. Não deverão 
estar danificados por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas. 

Unid 22100  R$                   
3,58  

 R$                 
79.118,00  

49 Maçã In natura, de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 

Unid 23100  R$                   
6,50  

 R$                
150.150,00  
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50 Pimentão In natura, de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 

kg 300  R$                   
4,60  

 R$                   
1.380,00  

51 Repolho In natura, de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 

kg 520  R$                   
2,47  

 R$                   
1.284,40  

52 Tomate In natura, de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 

kg 1350  R$                   
4,77  

 R$                   
6.439,50  

53 Ovos  Ovos brancos tipo médio, frescos, 
selecionados, com embalagem 
primária atóxica em dúzias, 
resistente, não reutilizadas. Produto 
isento de rachaduras, estufamento da 
câmara interna, sem sujidades e 
parasitas. Casca do ovo limpa, 
áspera, fosca. Cor, odor e aspectos 
característicos. A embalagem deverá 
estar devidamente rotulada conforme 
legislação vigente. Possuir registro 
nos Órgãos de Inspeção Sanitária. 
Transporte fechado conforme 
legislação vigente. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 20 
dias no momento da entrega.  

Dúz. 950  R$                   
6,47  

 R$                   
6.146,50  

54 Polpa de 
fruta 

Polpa de fruta, sabores manga, 
goiaba, maracujá, acerola, de 
primeira qualidade, embalagem 
individual de 1 Kg, em saco plástico 
transparente e resistente, com 
especificações dos ingredientes, data 
de fabricação e prazo de validade. 

Kg 2100  R$                 
10,00  

 R$                 
21.000,00  
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Registro no ministério da agricultura 
e/ ou ministério da saúde. 

CARNES  R$                   
5,65  

  

55 Carne bovina 
moída 

Carne bovina moída magra de 1², 
congelada. Deverá ser 
acondicionada em embalagem 
primária de 2Kg, devidamente 
selada, com especificação de peso, 
validade, produto e 
marca/procedência, constituída de 
plástico atóxico transparente. Aspecto 
próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, 
com ausência de sujidades, pêlos, 
sebos, parasitas e larvas.  Isenta da 
ação de microorganismos. Devendo 
conter no máximo 10% de gordura e 
deve ser isenta de cartilagens e de 
ossos e conter no máximo de 3% de 
aponevroses, com registro no SIF ou 
SISP. Carne bovina moída deve estar 
identificada com o nome do produto, 
data prazo de validade SIF (Serviço 
de Inspeção Federal) e SIE (Serviço 
de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal). 
Validade a vencer de no mínimo 6 
meses contados a partir da entrega. 

kg 1900  R$                 
17,60  

 R$                 
33.440,00  

56 Carne de 
fígado bovina 

Carne de fígado bovina congelada, 
em bifes, com registro no SIF ou 
SISP, contendo no máximo 2% de 
gordura, livre de sebos, ossos, 
cartilagens e pêlos. Características 
organolépticas:  consistência firme, 
não amolecida, nem pegajosa; odor 
característica e cor vermelha viva, 
sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas. Deverá ser 
acondicionada em embalagem 
primária constituída de plástico 
atóxico transparente, isenta de 
sujidades e ou ação de 
microorganismos. Em pacotes de 2 
kg, devidamente selada, com 
especificação de peso, validade, 
produto e marca/procedência. 
Validade a vencer de no mínimo 6 
meses contados a partir da entrega. 

kg 800  R$                 
14,17  

 R$                 
11.336,00  
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57 Carne bovina 
em cubos 

Carne bovina congelada, em cubos, 
no corte acém, contendo no máximo 
2% de gordura, livre de sebos, ossos, 
cartilagens e pêlos, Características 
organolépticas:  consistência firme, 
não amolecida, nem pegajosa; odor 
característica e cor vermelha viva, 
sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas. Deverá ser 
acondicionada em embalagem 
primária constituída de plástico 
atóxico transparente, isenta de 
sujidades e ou ação de 
microorganismos. Em pacotes de 2 
kg, devidamente selada, com 
especificação de peso, validade, 
produto e marca/procedência. 
Validade a vencer de no mínimo 6 
meses contados a partir da entrega.  

kg 1200  R$                 
16,93  

 R$                 
20.316,00  

58 Carne bovina 
em cubos 

Carne bovina congelada, em cubos, 
no corte músculo traseiro, 
contendo no máximo 2% de gordura, 
livre de sebos, ossos, cartilagens e 
pêlos. Características organolépticas:  
consistência firme, não amolecida, 
nem pegajosa; odor característica e 
cor vermelha viva, sem 
escurecimento ou manchas 
esverdeadas. Deverá ser 
acondicionada em embalagem 
primária constituída de plástico 
atóxico transparente, isenta de 
sujidades e ou ação de 
microorganismos. Em pacotes de 2 
kg, devidamente selada, com 
especificação de peso, validade, 
produto e marca/procedência. 
Validade a vencer de no mínimo 6 
meses contados a partir da entrega.  

kg 1500  R$                 
16,83  

 R$                 
25.245,00  

59 Carne Seca Preparado com Carne bovina de boa 
qualidade, salgada, curada, seca, de 
consistência firme, com cor, cheiro e 
sabor próprios,isento de sujidades , 
parasitas, pêlos e materiais 
estranhos, embalada à vácuo, em 
sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, no máximo 1 kg, limpos , 
não violados, resistentes, que 
garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo, 
embalados em caixa de papelão 
limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter 

kg 700  R$                 
23,13  

 R$                 
16.191,00  
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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 6 meses a partir 
da data de entrega na unidade 
requisitante. 

60 Peito de 
Frango 

Peito de frango sem osso, sem 
pele e sem gordura, congelado, 
acondicionados em embalagem de 
polietileno resistente,  até 2 kg por 
pacote, com marca do fabricante do 
produto e registro no órgão de 
Inspeção Sanitária (SIF), validade 
mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. Apresentar consistência 
firme não amolecida, odor e cor 
característicos. Não deve apresentar 
formações de cristais de gelo, penas 
e penugens, perfurações, coágulos e 
queimaduras por congelamento. O 
produto deverá respeitar o limite 
máximo de água estabelecido pelo 
Ministério da Agricultura. Semelhante 
a marca Perdigão, Sadia ou melhor 
qualidade. 

kg 2300  R$                 
11,77  

 R$                 
27.071,00  

61 Peixe  Filé de Polaca ou Cação sem 
espinho, similar a marca do Alasca, 
Costa Sul ou de melhor qualidade, 
congelado. Deve apresentar-se livre 
de parasitas, peles, escamas, ossos, 
partes da cabeça, vísceras e 
cartilagens, além de substâncias 
químicas e quaisquer outros 
contaminantes capazes ou não 
mascarar ou encobrir possíveis 
alterações do pescado. O produto 
deverá estar sempre em emperatura 
congelada. Embalagem: pacote 
plástico atóxico de aproximadamente 
1 kg. O prazo de validade deverá ser 
de no mínimo 06 meses a partir da 
data de fabricação, com rótulo de 
acordo com a legislação vigente.  

kg 800  R$                 
19,33  

 R$                 
15.464,00  

    TOTAL         R$                
646.342,63  

PADARIA     

62 Pão Doce Tipo doce, 50g/unidade, embalagem 
plástica sem danificação 

Unid 15000  0,65  9.750,00 
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     TOTAL 656.092,63 

 
 
 
 
O VALOR DESSA LICITAÇÃO NÃO PODERÁ SER MAIOR DO QUE O VALOR DE 
656.092,63 (seiscentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e dois reais, e 
sessenta  e três centavos). 
 
 
4. PROPOSTA 
 
4.1 - MINUTA DE MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Sr. Pregoeiro, 
Seguindo os ditames editalícios, apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços 

para o Pregão Presencial nº____/__, conforme a seguir relacionados, discriminados de 
acordo com o ANEXO I do Edital: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR 
UNITÁRIO(R$) 

VALOR TOTAL (R$) 

       

 
1. Valor total da proposta: R$ ____________ (POR EXTENSO) 

2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar 

da data de sua entrega. 

3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertad0(s), estão 

inclusos todos os custos indiretos, tais como: impostos, taxas, frete, seguros e etc. 

4. Prazo de entrega: IMEDIATA. Contando a partir do recebimento da Ordem 

de Compra. 

5. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é do Banco _________, 

nº ____________, Agência ___________, e o nosso telefone para contato é 

(27)____________, fax (27)_____________ e email _____________. 

6. Demais informações exigidas no edital e seus anexos: (indicar, quando for o 

caso) 

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos. 

Montanha /ES, _____ de _____________ de ____. 
 

Diretor ou Representante Legal – CPF/RG 
 
 
 
 
5. HABILITAÇÃO 
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– HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de 
empresa individual. 
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
 
5.1 – A Habilitação Jurídica presta-se para observar a atividade da empresa. 
 
5.2 – Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no 
momento do credenciamento, e uma vez comprovada as informações mencionadas no 
subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação 
de documentação no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO. 
 
5. 3– REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão 
Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda); 
b) Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social – INSS; 
c) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço); 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 
e) Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal da sede do licitante. 
f) Certidão de débitos trabalhistas. 
g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido nos 
últimos 60 (sessenta) dias, que indique a situação regular e ativa da empresa. 
 
5.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar do documento. 
 
5.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) Alvará de Licença Sanitária, devidamente em vigor, relativo ao domicilio ou sede do 
licitante, em acordo com o objeto do edital. 

 
6. AMOSTRA   

 
Após, a fase de abertura e julgamento desta licitação, o LICITANTE VENCEDOR, 
de cada Item, dos quais serão solicitadas amostras, onde a Comissão de Avaliação 
estabelecida pela secretaria de Educação, ficará responsável pela avaliação das 
mesmas. Em caso de reprovação a empresa vencedora ficará automaticamente 
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desclassificada naquele Item, sendo então convocada a empresa ofertante do 
segundo menor preço.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                     
 

7. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS  
 

7.1 - A entrega deverá ser feita na Secretaria de Educação, nos seguintes horários:                                      
7h30` às 11h00` e das 14h00` às 16h00`. 
 Os horários deverão ser cumpridos rigorosamente sob pena de devolução do produto.       
    OBS: CASO A ENTREGA ULTRAPASSE O HORÁRIO ACIMA A MESMA DEVERÁ 
SER ENTREGUE NO DIA SEGUINTE. 
 
7.2 CRONOGRAMA DE ENTREGA* 
  

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA* 

  

Estocáveis:  
31/01, 08/03, 05/04, 03/05, 21/06, 

Hortifrutigranjeiro: 

02/02, 07/02,  14/02, 21/02, 07/03, 14/03, 21/03, 
28/03, 04/04, 11/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05, 
16/05, 23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 20/06, 27/06, 
04/07,  

Carnes: 01/02,  13/03, 15/05, 19/06 

Padaria: 

06/02, 13/02, 20/02, 06/03, 13/03, 20/03, 27/03, 
03/04, 10/04, 17/04, 24/04, 02/05, 08/05, 15/05, 
22/05, 29/05, 05/06, 12/06, 19/06, 26/06, 03/07, 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07     

Este cronograma poderá sofrer alterações. 
 
8. GARANTIA DOS MATERIAIS 

 
O PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS DEVERÁ SER NO MINIMO ACIMA DE 6 
MESES PERANTE A DATA DA ENTREGA; 
NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGENS DANIFICADAS, PRINCIPALMENTE NO LOCAL DA 
DATA DE VALIDADE; 
 
9 – OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 
a) fornecer os produtos contratados na forma ajustada; 
 
b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais decorrentes da 
execução do presente contrato; 
 
c) manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por 
elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
d) Os produtos, nos quantitativos solicitados, deverão ser fornecidos, conforme prazos, 
locais e quantitativos indicados na ordem de Fornecimento emitida pelo Departamento de 
Compras. 
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10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
a) efetuar o pagamento ajustado; 
 
b) dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.  
 
c) Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, através do seguinte representante 
nomeado pelo Município: 
 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, caberá a ele, executar a fiscalização do contrato, 
resultante da licitação, o qual registrará todas as ocorrências e deficiências em relatório. 
 
 
11– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1 - Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças ou Comitê 
Gestor, nos moldes do Decreto n.º 4165/2017, é necessário a apresentação da (s) nota (s) 
fiscal (is), junto às notas ficais deverão estar anexadas Prova de regularidade com a 
Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão Negativa da Dívida Ativa 
(Procuradoria da Fazenda); Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social – 
INSS; Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual de acordo com a sede do 
licitante; Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 
certidão de débitos trabalhistas, devidamente atualizadas, acompanhada do atestado de 
recebimento dentro do (s) prazo (s) e qualidade do material, recebido pela Secretaria 
responsável pela solicitação,  e o pagamento será efetuado até  30(trinta) dias ,após a 
apresentação da mesma. 
 
12 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 
  
ATE DIA 30 DE JULHO DE 2017  
 
13 – SANÇÕES 
 
A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as 
seguintes penalidades: 

13.1- Advertência; É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada 
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:  

13.2 -  Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, nos seguintes casos: 

13.3 -  Quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da 
proposta inicial ou na fase de lances; 

13.4 -  Quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e 
solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas; 

13.5 -  Quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo; 

13.6 - Quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da 
licitação. 
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13.7 -  Todas as hipóteses tratadas no subitem 13 serão válidas quando a empresa 
descumprir as exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo 
ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial; 

 

 

14 - Suspensão temporária: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de 
participar de licitações e de contratar com a Administração, nos casos: 

14.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma 
provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem 
justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação. 

 14.2 - A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, 
qualquer fase da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo 
ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial; 

14.3  -  Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento 
na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato. 

14.4 -  Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada: 

14.5 - Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto 
da licitação;  

14.6 -  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e  

14.7 -  Receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento. 

14.8 -  Comportar-se de modo inidôneo. 

14.9 – O setor jurídico do Município será responsável por aplicar as medidas cabíveis 
referente a sansões e multas praticadas pela Licitante.  
 

15 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; será declarada 

inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 

da Lei nº 8.666/93. 

 

16 - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 
 
a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
descumprimento total da obrigação; 
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b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte da entrega não realizada; 
 
c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço contratado, por cada 
dia subsequente até o trigésimo. 
 
Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da 
contratação, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de 
Finanças. 
 
 

 17 -  Disposições gerais 

17.1 -  As sanções previstas, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que, em razão do contrato: 

17.2 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

17.3 -  Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

17.4 -  Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

17.5 -  Do direito de defesa 

17.6 - É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de 
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da ciência da respectiva notificação.  

17.7 -  Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário;  

17.8 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato 
deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar:  

17.9 -  A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.  

17.10 -  O prazo do impedimento para licitar e contratar;  

17.11 -  O fundamento legal da sanção aplicada;   

17.12 -  O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro 
da Receita Federal.  

17.13 -  Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua 
interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará 
imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata  sanção  
cabível e a suspensão para licitar.  
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MONTANHA 16, DE JANEIRO DE 2017. 
 
 

___________________________________________ 
JANE BISPO ENGELHARDT 

PREGOEIRA 
 
De acordo com o Termo de Referência. 
 

                            _____________________________________________ 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

 
 


