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EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018

A Prefeitura Municipal de Ritápolis, torna público, para conhecimento dos interessados, que, em
sua sede, localizada na Praça Tiradentes, nº 340, Centro, em ato público, será realizada a
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que reger-se-á
pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 3.555, de 08 de
agosto de 2000, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, previsto no art. 15, inciso II, da
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, regulamentado pelo Decreto nº 7.892 de 28 de janeiro de
2013, pelas disposições

da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei

Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e as exigências estabelecidas neste Edital, sendo
observadas as seguintes datas e horários:
a) Credenciamento dos representantes das empresas interessadas: dia 13/04/2018, às
9h:00min;
b) Limite para entrega dos envelopes com os “documentos de habilitação” e “propostas de
preços”: dia 13/04/2018, às 9h:00min.

1. Do objeto da licitação
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios para atender as necessidades do Departamento Municipal de
Educação, conforme discriminado no ANEXO I – Termo de Referência.

2. Das condições de participação na licitação
2.1. Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
com autorização para funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, não
sendo permitida a participação:
a) de interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores,
dissolução; liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial;
b) de interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar e contratar com a
Administração Pública Municipal;
c) de interessados enquadrados nos casos do art. 9º da Lei 8666/93.
2.2. No caso de participação de consórcios, é impedida a participação das empresas
consorciadas, na mesma licitação, em mais de um consórcio ou isoladamente. É fixada a
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responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio pelos atos praticados tanto na
fase de licitação quanto na de execução do contrato.
2.3. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, atendendo às
disposições constantes nos artigos 42 a 45 do mesmo diploma legal, terão tratamento
diferenciado das demais.

3. Da representação (credenciamento)
3.1. Em cada sessão do procedimento licitatório, o licitante poderá se fazer representar por
apenas um preposto, o qual, munido de documento que lhe outorga esta qualidade e de sua
cédula de identidade, será o único autorizado a praticar atos necessários, respondendo, desta
forma, para todo e qualquer efeito de direito do mesmo.
3.2. São considerados documentos comprobatórios de poderes para formulação de lances e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (consolidado ou acompanhado do original
e demais alterações), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores e, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
b) Os requerentes formalizados na condição de Micro Empreendedor Individual até o ato da
inscrição

na

atividade

pretendida

deverão

apresentar

Certificado

da

Condição

de

Microempreendedor Individual – CCMEI.
c) Procuração pública ou particular, com firma reconhecida, para representante não
administrador da empresa, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame.
3.3. As empresas que enviarem propostas pelos Correios também deverão apresentar os
documentos citados no item 3.2 fora dos envelopes de habilitação.
3.4. Os documentos de habilitação e as propostas de preços deverão ser apresentados,
separadamente, em envelopes lacrados, com os dizeres externamente:
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS - MG
A/C SR. PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL N.ª: __________
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, TELEFONE, E-MAIL E ENDEREÇO DA EMPRESA
PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS - MG
A/C SR. PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL N.ª: __________
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, TELEFONE, E-MAIL E ENDEREÇO DA EMPRESA
3.5. Fora dos envelopes deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo constante
no Anexo III;
b) Declaração Formal, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, consoante o
disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no Anexo V;
c) Documentos solicitados no item 3.2.
3.6. Na ausência de credenciamento, o proponente ficará sem representante perante a
Comissão, não podendo fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, ofertar
lances, bem como praticar os demais atos de um mandatário. Nesse caso, será mantido o seu
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço.

4. Da habilitação
4.1. A habilitação à presente licitação será realizada mediante comprovação de:
4.1.1 Habilitação jurídica:
a) documentos apresentados no ato do credenciamento (não precisam ser inseridos no envelope
de documentos de habilitação);
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;
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c) em se tratando de consórcio, comprovação de compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados e indicação da empresa responsável
pelo consórcio, que deverá atender às condições de empresa líder.
d) em se tratando de empresa S/A (Sociedade Anônima) de capital aberto, deverá apresentar
número e data do Registro CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
4.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a fazenda Nacional, Dívida Ativa da União e Tributos e
Contribuições Federais, conforme dispõe a Portaria MF nº358, de 05 de setembro de 2014;
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento do encargo social instituído por lei, mediante
apresentação da respectiva certidão;
f) Certidão negativa de débitos trabalhistas (ou positiva com efeito de negativa), emitida pelo
Tribunal Superior do Trabalho;
g) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
conforme modelo presente no Anexo IV;

4.1.2.1 - O Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores
para comprovação da autenticidade da certidão.
4.1.2.2 – A ausência de qualquer documento, ou a irregularidade na sua apresentação
acarretará a inabilitação do licitante.
4.1.3 Qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de pedido de falência, concordata e recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica nos últimos 90 dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.

4.2. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz. (Ex: FGTS).
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4.3. No caso de participação de consórcios, deverão ser apresentados os documentos exigidos
por parte de cada consorciado.
4.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro do prazo de validade.
Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ que não está
sujeito a prazo de validade
4.5. Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, arrumados na ordem em que estão
citados neste edital.
4.6. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor deste órgão, devidamente identificado.
4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
4.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.7.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.”

5. Da proposta
5.1. A proposta de preços isenta de emendas ou rasuras, deverá ser elaborada,
preferencialmente, digitada em papel timbrado da empresa, sendo a última folha assinada e
todas as demais rubricadas pelo titular ou representante devidamente qualificado.
5.2. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste edital,
nem preço ou vantagem com base nas ofertas das demais licitantes.
5.3. O preço deverá ser proposto em moeda nacional, sendo o valor total escrito
obrigatoriamente por extenso e em algarismos, entendendo-se que, em caso de divergência
entre os valores expressos por estas modalidades, prevalecerá o valor escrito por extenso.
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5.4. O preço ofertado será absolutamente líquido, nele devendo estar computadas todas as
despesas que incidam sobre o fornecimento, tais como: impostos, encargos sociais, etc., as
quais ficarão a cargo da futura contratada.
5.5. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as
inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital, tais como: “condições gerais”,
“cláusulas contratuais”, etc.
5.6. Superadas todas as etapas, consumada a homologação e procedida a competente
assinatura da Ata de Registro de Preços, as empresas com preços registrados obrigar-se-ão ao
fornecimento/prestação dos serviços dos itens, cotados em suas propostas de preços, durante o
prazo de sua vigência, sempre que os pedidos lhes forem feitos.
5.7. As exigências de declaração de marca, fornecimento de amostra, folders e prospectos,
certificados e documentos comprobatórios de aceitabilidade da proposta, dentre outros, serão
definidos, quando for o caso, no Anexo I – Termo de Referência.
5.8. Será disponibilizado um arquivo digital para digitação das propostas a fim de agilizar
a sessão do pregão, conferindo ao certame mais celeridade. O licitante poderá utilizar o
arquivo gerado através deste programa para impressão da proposta;
5.9. O arquivo digital deverá ser gravado em CD ou pen drive e inserido juntamente com a
proposta impressa dentro do envelope PROPOSTA DE PREÇOS.

6. Da sessão do pregão
6.1. Após o credenciamento das empresas presentes será declarada aberta a sessão.
Abertura das propostas de preços (classificação das propostas):
6.2. Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeiro, que
verificará a conformidade das proposições com os requisitos estabelecidos neste edital,
desclassificando, preliminarmente, aquelas que estiverem:
a) em desacordo com este instrumento convocatório;
b) com preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis;
6.3. Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, serão classificadas a proposta de
menor preço e as que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) da
de menor preço.
6.4. Quando não existirem, no mínimo, três propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez
por cento) do valor da menor proposta de preços, serão classificadas as melhores propostas
subsequentes à de menor preço, até o limite máximo de três, quaisquer que sejam seus valores.
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6.5. Havendo empate entre propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos
incisos 6.3 e 6.4, serão todas classificadas.

Lances verbais:
6.6. Após a classificação das propostas, o pregoeiro a divulgará em alta voz, e convidará
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos
e decrescentes.
6.7. A desistência de apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na
exclusão do licitante da etapa de apresentação de lance verbal, com a manutenção do último
preço por ele apresentado para efeito de ordenação das propostas. Caso todos os licitantes se
recusem a apresentar lances verbais, a ordem de classificação das propostas escritas será
mantida.
6.8. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar necessário.
6.9. Se a primeira classificada for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007, será a
vencedora da licitação.
6.10. Caso a primeira classificada seja uma empresa comum, será considerado empatado o
certame se houver microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 que tenha oferecido lance até 5%
(cinco por cento) superior ao melhor lance. Havendo, assim, o empate ficto descrito no art. 44 da
Lei Complementar nº 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 melhor classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. O prazo de 5 (cinco) minutos só correrá após
a intimação da microempresa/empresa de pequeno porte/sociedade cooperativa para
apresentação de nova proposta. Caso a melhor classificada dentre as microempresas ou
empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei
nº 11.488/2007 não ofereça novo lance serão convocados a oferecer lances as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no
disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 também empatadas fictamente, na ordem
classificatória, sendo concedido a cada uma o prazo de 5 (cinco) minutos para apresentação da
nova proposta.
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Da aceitabilidade e do julgamento das propostas:
6.11. As propostas de preços serão julgadas pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, dentro
das especificações solicitadas.
6.12. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exeqüibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
6.13. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado, ou que apresentar preço manifestadamente inexeqüível, assim considerado aquele que
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
6.14. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do
artigo 43 da Lei nº8.666, de 1993, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
6.14.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
6.14.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
6.14.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
6.14.4. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com
a iniciativa privada;
6.14.5. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
6.14.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
6.15. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços das propostas ofertadas para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata
desclassificação por inexequibilidade, será facultativa por parte do Pregoeiro a realização de
diligências para o exame da proposta.
6.16. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
6.17. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada, com acompanhamento
presencial de todos os participantes.
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6.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.18.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subseqüente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.19. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
6.20. Não poderá haver desistência das propostas e dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às sanções constantes neste Edital.
Da habilitação:
6.21. Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará à abertura do envelope de
documentos da primeira colocada, para exame.
6.22. Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais
licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, devendo,
para tanto, considerar os preços efetivamente por eles oferecidos, desde que compatíveis com
os valores de referência.
6.23. O pregoeiro divulgará a classificação final, com a proclamação do vencedor do certame.
6.24. Posteriormente, todos os licitantes serão consultados quanto à intenção de interposição de
recursos, quando, então, dependendo do resultado da consulta, será seguido um dos caminhos
constantes do item 9.
6.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos
licitantes.
6.26. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas
as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricadas pelo pregoeiro e pelos
licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da
sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

7. Do direito de petição
7.1. Os licitantes ou seus representantes devidamente credenciados que manifestarem o
interesse em recorrer terão o prazo máximo de três dias para fazê-lo, a contar da data da
lavratura da ata referente ao procedimento licitatório, ficando estabelecido idêntico prazo para a
apresentação, pelos demais licitantes, de contrarrazões, contado a partir do dia de término do
prazo concedido para recurso.
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7.2. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, via pregoeiro, que poderá reconsiderar
seu ato, no prazo de três dias, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso,
devidamente instruído, ao endereçado na petição, que proferirá a decisão em igual prazo, a
contar da data do recebimento.
7.3. O resultado dos recursos serão divulgados mediante afixação no quadro de avisos e
comunicados a todos os licitantes via fax ou e-mail.

8. Da homologação
8.1. Inexistindo manifestação recursal ou se a mesma for acatada pelo pregoeiro, o mesmo
encaminhará o resultado para a homologação do Prefeito Municipal, afixando-se a decisão no
quadro de avisos.
8.2. Havendo interposição de recursos administrativos, sem provimento por parte do pregoeiro,
resolvidos os mesmos, caberá ao Prefeito Municipal a homologação do objeto da licitação, com
a afixação da decisão no quadro de avisos.

9. Do registro de preços
9.1. Após a homologação da presente licitação, será assinada uma ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS entre as partes, conforme o Anexo VI, com prazo de validade de 12 meses, contados
da data da sua assinatura.
9.2. É facultado à Prefeitura Municipal, quando o licitante vencedor não atender à convocação
para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos supra referidos, dentro do
prazo e condições estabelecidas, convocar remanescentes, na ordem de classificação, devendo,
para tanto, considerar os preços efetivamente oferecidos por eles, desde que compatíveis com
os valores de referência.
9.3. Antes da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, poderá o pregoeiro negociar
diretamente com os considerados vencedores da licitação, buscando a obtenção de um melhor
preço a ser registrado.
9.4. Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o REGISTRADO o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados através de
ORDEM DE COMPRA, devidamente empenhada e com a dotação orçamentária, substituindo o
contrato, conforme dispõe o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
9.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato/ata ou retirar o documento
equivalente, implicará em multa de 2% (dois por cento) do valor do objeto adjudicado.
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9.6. O REGISTRADO deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação no pregão antes do pagamento das ordens de compra emitidas.

10. Das penalizações
10.1. Dos casos passíveis de penalização:
10.1.1. Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, os
licitantes estarão sujeitos a penalidades, garantindo a prévia defesa no respectivo processo, em
decorrência das seguintes hipóteses:
a) Recusa injustificada à assinatura do instrumento de registro (ata), no prazo estabelecido; e
b) Recusa em celebrar o contrato ou retirar o instrumento substitutivo (ordem de compra),
quando convocado para tal.

10.2. Das sanções:
10.2.1. Em qualquer uma das hipóteses antes elencadas, estará o faltoso sujeito às seguintes
sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Ritápolis, por prazo não superior a dois anos; e
d) 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 faltoso
ressarcir este Órgão pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada.
10.2.2. A sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito
Municipal, sendo facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação.

10.3. Da aplicação das penalidades:
10.3.1.

As

penalidades

serão

interpelação judicial ou extrajudicial.

aplicadas

administrativamente,

independentemente

de

Prefeitura Municipal de Ritápolis
Praça Tiradentes, 340 – Centro – CEP 36335-000
CNPJ: 18.557.553/0001-05 – Tel. (32) 3356-1136
18

54

19

63

10.4. Da aplicação das multas:
10.4.1. Incorrendo o licitante na hipótese descrita na alínea a do subitem 10.1.1 será sancionado
com a multa de 1% (um por cento) do valor por ele (faltoso) proposto, considerando-se a
quantidade total pretendida do item.
10.4.2. Multa de mora no percentual de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o
valor total estimado para a contratação na hipótese descrita na alínea b.

10.5. Da cumulatividade:
10.5.1. A aplicação da penalidade “multa” não impede que seja rescindido unilateralmente o
contrato e sejam aplicadas, cumulativamente, as sanções previstas no subitem 10.2.1, alíneas
“c” e “d”.

10.6. Da extensão das penalidades
10.6.1. As sanções dispostas nas alíneas “c” e “d” do subitem 10.2.1 poderão ser também
aplicadas àqueles que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar aos objetivos da licitação; e
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.

11. Da vista dos autos
11.1. Os autos do processo de licitação, inclusive a pesquisa de mercado previamente realizada,
estarão com vista franqueada aos interessados na sala do Serviço Municipal de Licitação, na
sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, de 9:00 às 16:00 horas.

12. Da impugnação ao edital
12.1. Até dois dias úteis antes da data fixada pra recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
12.2. As impugnações ao edital deverão ser feitas através de petição escrita protocolada perante
o Serviço Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Ritápolis ou enviada pelos Correios.
12.3. Os pedidos de esclarecimentos e providências referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço
licitacao@ritapolis.mg.gov.br.
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12.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, esclarecimentos e providências no prazo
de até vinte e quatro horas.
12.5. Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitadas
determinem alterações no edital, será definida e publicada nova data para realização do pregão.
12.6. As respostas às impugnações serão entranhadas nos autos do processo licitatório e
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

13. Da revogação e da anulação
13.1. O Prefeito Municipal poderá REVOGAR a presente licitação, existindo razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo ANULÁ-LA por
ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o
contraditório e a ampla defesa antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame
licitatório.

14. Das informações complementares
14.1. A minuta do presente Edital foi examinada e aprovada juridicamente pela Assessoria
Jurídica do Município, sendo atendidas as recomendações constantes do Parecer constante nos
autos, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93.
14.2. Fazem parte integrante do Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Proposta
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento
Anexo IV – Modelo de Declaração de Mão de Obra de Menores
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Anexo VI – Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ritápolis, 02 de abril de 2018.

_________(assinado no original)___________
Higino Zacarias de Souza
Prefeito Municipal
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. Do objeto
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios para a merenda escolar para atender as necessidades do
departamento Municipal de Educação, conforme discriminado na tabela abaixo:
Item

Unid.

Quant

Especificação

Média

01

Unid.

50

ABACAXI PÉROLA tipo A graúdo, com
grau de maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e
conservação adequada para consumo
mediato e imediato, tamanho médio,
apresentando cor, tamanho e com
formação uniforme. Não apresentando
manchas, machucaduras,
bolores,
sujidades, ferrugem ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e
qualidade.

6,99

02

Kg

80

ABOBRINHA MENINA VERDE: de
primeira qualidade, apresentando
tamanho uniforme de suficientemente
desenvolvido,
estando
livre
de
enfermidades, defeitos graves que
alterem a formação e aparência, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Entregar em
pacote de 2 kg.

3,94

03

Maço

600

ALFACE CRESPA ESPECIAL: fresca,
Firme, com coloração e tamanho
uniforme e típico da variedade. Sem
sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos de
fertilizantes.

3,56

04

Kg

70

ALHO NACIONAL: sem réstia, bulbo
inteiro e são, sem brotos. Não
apresentando grãos chochos, ardidos,
manchados ou outros defeitos que
posam alterar sua aparência e

17,66
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qualidade. Entregar em pacote de 1 kg.
1.000 BANANA PRATA: em pencas, de
primeira qualidade, apresentando
tamanho, cor e com formação uniforme
em condições adequadas para o
consumo imediato, bem desenvolvidas,
com polpas intacta e firme, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.

4,32

70

BATATA BAROA: lisa, com polpa intacta
e limpa, com coloração e tamanho
uniformes típicos da variedade. Sem
brotos, em rachaduras ou cortes na
casca, não apresentando manchas,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da maior
parte possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. Isenta de
umidade externa anormal. Entregar em
pacote de 2 kg.

8,32

Kg

600

BATATA INGLESA beneficiada lisa
Especial: lisa, com polpa intacta e
limpa, com coloração e tamanho
uniformes típicos da variedade. Sem
brotos, em rachaduras ou cortes na
casca, não apresentando manchas,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da maior
parte possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. Isenta de
umidade externa anormal. Entregar em
pacote de 5 kg.

3,39

Kg

130

BETERRABA ESPECIAL: lisa, com polpa
intacta e limpa, com coloração e
tamanho
uniformes,
típicos
da
variedade. Sem brotos, sem rachaduras
ou cortes na casca, não apresentando
manchas, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da maior

3,99

05

Kg

06

Kg

07

08
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parte possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. Isenta de
umidade externa anormal. Entregar em
pacote de 2 kg.
09

Molho

130

BROCOLIS (molho): com talos verdes,
curtos e tenros, flores grandes bem
fechadas.

3,61

10

Kg

150

CEBOLA: lisa, com polpa intacta e
limpa, com coloração e tamanho
uniformes, típicos da variedade. Sem
brotos, sem rachaduras ou cortes na
casca, não apresentando manchas,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da maior
parte possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. Isenta de
umidade externa anormal. Entregar
em pacote de 2 kg.

3,06

11

Maço

80

CHEIRO VERDE (SALSA E CEBOLINHA):
fresca, com folhas firmes e verdes, sem
áreas escuras. Em maços. De colheita
recente.

2,41

12

Kg

220

CENOURA: lisa, com polpa intacta e
limpa, com coloração e tamanho
uniformes, típicos da variedade. Sem
brotos, sem rachaduras ou cortes na
casca, não apresentando manchas,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da maior
parte possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. Isenta de
umidade externa anormal. Entregar em
pacote de 2 kg.

4,26

13

Kg

80

CHUCHU:
selecionado,
tamanho,
uniforme, tenro e fresco, sem brotos, à
granel, tipo grande.

3,51

14

Molho

100

COUVE MANTEIGA ESPECIAL (molho):
fresca, firme, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade. Sem

2,41
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sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade
15

Kg

100

COUVE FLOR. Couve flor, firme sem
lesões, pesada, cor branco. Não poderá
apresentar mofo, manchas pretas e
murchas.

6,99

16

Kg

80

GOIABA VERMELHA: de primeira, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
com polpas firmes e intactas, tamanhas
e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvidas e maduras. Isenta
de enfermidades, material terroso,
umidade externa anormal, sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundo de manuseio e
transporte. Entregar em pacote de 1
kg.

8,99

17

Kg

120

INHAME: lisa, com polpa intacta e
limpa, com coloração e tamanho
uniformes, típicos da variedade. Sem
brotos, sem rachaduras ou cortes na
casca, não apresentando manchas,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da maior
parte possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. Isenta de
umidade externa anormal. Entregar em
pacote de 2 kg.

6,32

18

Kg

200

LARANJA PÊRA: tipo A, com grau de
maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e
conservação adequada para consumo
mediato e imediato, tamanho médio,
apresentando cor, tamanho e conformação uniforme. Não apresentando
manchas, machucaduras,
bolores,
sujidades, ferrugem ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos de

3,21
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fertilizantes.

19

Kg

800

MAÇÃ NACIONAL: tipo A, com grau de
maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e
conservação adequada para consumo
mediato e imediato, tamanho médio,
apresentando cor, tamanho e com
formação uniforme. Não apresentando
manchas, machucaduras,
bolores,
sujidades, ferrugem ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos de
fertilizantes.

6,49

20

Kg

400

MAMÃO FORMOSA, com grau de
maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e
conservação adequada para consumo
mediato e imediato, tamanho médio,
apresentando cor, tamanho e com
formação uniforme. Não apresentando
manchas, machucaduras,
bolores,
sujidades, ferrugem ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos de
fertilizantes.

4,41

21

Kg

150

MANDIOCA MÉDIA: lisa, com polpa
intacta e limpa, com coloração e
tamanho
uniformes,
típicos
da
variedade. Sem brotos, sem rachaduras
ou cortes na casca, não apresentando
manchas, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da maior
parte possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. Isenta de
umidade externa anormal. De colheita
recente. Entregar em pacote de 1 kg

3,09
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22

Kg

150

MARACUJÁ: de primeira, in natura,
apresentando 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.

8,49

23

Kg

700

MELANCIA: de primeira, in natura,
apresentando 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.

2,39

24

Kg

450

MEXERICA: de primeira, in natura,
apresentando 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.

5,28

25

Kg

150

MORANGA: separado por tamanho e
categoria, média, categoria extra, sem
defeitos graves (podridão mole,
deformação, rachadas, danos
mecânicos, podridão seca, murchas
injurias por pragas ou doenças)

2,83

26

Kg

50

PIMENTÃO VERDE: fresco, firme, com
coloração e tamanho uniformes típicos
da variedade. Não apresentando
manchas, machucaduras,
bolores,
sujidades, ferrugem ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente.
Entregar em pacote de 1 kg.

6,32

27

Kg

200

REPOLHO LISO ESPECIAL: fresco, firme,
com coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade. Sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sal
aparência e qualidade. Livre de resíduos

2,66
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de fertilizantes. De colheita recente.
Entregar em pacote de 2 kg.

28

Kg

400

TOMATE SALADA: tipo extra A fresco,
firme, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade. Não
apresentando manchas, machucaduras,
bolores, sujidades, ferrugem ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre de resíduos
de fertilizantes. De colheita recente.
Entregar em pacote de 2 kg.

5,99

29

Kg

70

VAGEM: fresco, firme, com coloração e
tamanho
uniformes
típicos
da
variedade. Não apresentando manchas,
machucaduras, bolores, sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente.
Entregar em pacote de 2 kg.

9,66
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Anexo II – Gêneros alimentícios
Item

Unid

Especificação

Média

250

ACHOCOLATADO EM PÓ: Preparado
a partir de matérias-primas sãs,
limpas e isentam de matéria
terrosa, parasitos, detritos animais,
cascas de sementes de cacau e de
outros detritos vegetais. Com
composição básica dos seguintes
ingredientes: açúcar, cacau, estrato
de malte, sal leite em pó desnatado,
soro de leite em pó, vitaminas (A,
B1, B2, B6), estabilizante lecitina de
soja e aromatizantes. Aparência: pó
homogêneo. Cor: marrom claro e
escuro. Sabor e cheiro próprios.
Acondicionada em embalagem
íntegra, atóxica, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. Validade
mínima de 06 meses.

6,83

5 150

AÇÚCAR CRISTAL: Contendo no
mínimo 98,3% de sacarose. Livre de
fermentação isenta de matéria
terrosa, de parasitos e de detritos
animais e vegetais. Aparência, cor e
cheiro próprios do tipo de açúcar.
Sabor doce. Acondicionada em
embalagem
íntegra,
atóxica,
resistente, vedada hermeticamente
e limpa. Validade mínima de 12
meses

9,86

AMENDOIM CRU DESCASCADO:
constituído de grãos com a mesma
coloração, isento de matéria
terrosa, de parasitas, de detritos
animais ou vegetais, pedaços de
grãos ardidos, brotados, chochos,
imaturos, manchados, chuvados,
mofados,
carunchados
e
descoloridos que prejudiquem sua
aparência e qualidade, produção da
última safra. Acondicionado em

8,46

30

Sache

31

Pct
kg

32

Kg

Quant

20
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embalagem
íntegra,
atóxica,
resistente, vedada hermeticamente
e limpa. Validade mínima de 06
meses.
33

Pct
kg

5 350

ARROZ AGULHINHA: Tipo I, longo
fino, sem quebras constituído de
grãos
inteiros,
medindo
aproximadamente 6 mm após o
polimento, com umidade máxima
de 15 % isento de matéria terrosa,
de parasitos, de detritos animais e
vegetais.
Acondicionado
em
embalagem
íntegra,
atóxica,
resistente, vedada hermeticamente
e limpa. Validade mínima de 06
meses.

14,73

34

Sache

20

AVEIA (flocos finos): flocos finos de
aveia embalada e não a granel.
Embalagem primária contendo 200
gr.; embalagem secundária: fardos
de papel ou plásticos ou caixas de
papelão. Prazo mínimo de validade:
06 meses

4,34

35

Pct

60

BATATA PALHA: de boa qualidade.
Acondicionada em embalagem
íntegra, atóxica, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. Pacote de
500 gramas. Validade mínima de 6
meses.

10,26

36

Unid

600

BARRA DE CEREAL – Barra de
cereais com chocolate, embalado
individualmente com peso unitário
de 22 a 25 gramas, 0% de gorduras
trans. Com sabores variados de
morango, banana e castanha do
Pará. No rotulo deve conter prazo
de
validade/lote,
informação
nutricional
e
sobre
glúten.
Embalagem secundária em caixas
(display) contendo 24 unidades.

1,45

36

Un

2.000

BEBIDA LACTEA: sabor chocolate.
Bebida a base de cacau em pó

1,13
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açúcar e outras substâncias
alimentícias aprovadas pelos órgãos
competentes,
que
não
descaracterizem o produto, sem
adição de soja ou seus derivados.
Embalagem tetra pak de 200ml,
com canudo.
37

Cx

25

BISCOITO DOCE TIPO BISCOITO
MAISENA, caixa de 1,5 kg: O
biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de
conservação,
serão
rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e
de
caracteres
organolépticos
anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se
apresentar
quebradiço
–
embalagem primaria em pacotes
impermeáveis lacrados, tendo dupla
embalagem e em embalagem
secundária de caixa de papelão.
Validade mínima de 06 meses

19,99

38

Pct

200

BISCOITO DOCE DE COCO, PACOTE
400 GRAMAS: O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em
perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos
anormais,
não
podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar
quebradiço – embalagem primaria
em pacotes impermeáveis lacrados,
tendo dupla embalagem e em
embalagem secundária de caixa de
papelão. Validade mínima de 06
meses

5,25
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39

Pct

300

BOLACHA TIPO SALPET: O biscoito
deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta
de matérias terrosas, parasitos e em
perfeito estado de conservação, não
podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar
quebradiço – embalagem primaria
em pacotes de 200gr impermeáveis
lacrados, tendo dupla embalagem e
em embalagem secundária de caixa
de papelão. Validade mínima de 06
meses

3,19

40

Pct

100

BISCOITO CREAM CRAKER –
PACOTE 400GR: O biscoito deverá
ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em
perfeito estado de conservação, não
podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar
quebradiço – embalagem primaria
em pacotes de 200gr impermeáveis
lacrados, tendo dupla embalagem e
em embalagem secundária de caixa
de papelão. Validade mínima de 06
meses

4,21

41

Pct

800

BISCOITO SALGADO INTEGRAL
(EMBALAGEM COM 6 PACOTES de
28 GRAMAS CADA, TOTALIZANDO
168 GR.): biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em
perfeito estado de conservação, não
podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar
quebradiço – embalagem primaria
em pacotes impermeáveis lacrados,
tendo dupla embalagem e em
embalagem secundária de caixa de
papelão. Validade mínima de 06
meses

4,19
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42

Pacote 600

BISCOITO RECHEADO 120 G.
Biscoito
recheado
de
bora
qualidade,
diversos
sabores,
inteiros, constando identificação do
produto, inclusive classificação e a
marca, nome e endereço do
fabricante e a data de fabricação.
Validade mínima de 06 meses a
contar data da entrega.

1,70

43

Unid

600

BOLINHO COM RECHEIO DE
CHOCOLOTE
–
Embalado
individualmente. Validade mínima
12 meses a contar a data da
entrega. Rotulo com informação
nutricional, validade nutricional,
validade do lote. Peso mínimo 40
gramas.

1,65

44

Kg

30

CANJIQUINHA: preparado com
matéria prima sã, limpa, isenta de
matéria terrosa, de parasitas e de
detritos vegetais ou animais.
Acondicionada em embalagem
íntegra, atóxica, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. Validade
mínima: de 06 meses.

1,99

45

Kg

10

COCO RALADO: seco sem açúcar.
Deverá
ser
elaborado
com
endosperma procedente de frutos
sãos e maduros. Não poderá
apresentar cheiro alterado ou
rançoso,
com
aspectos
de
fragmentos soltos e de cor branca.
Parcialmente desengordurado com
teor mínimo de lipídio de 3g em
100g.
Acondicionada
em
embalagem
íntegra,
atóxica,
resistente, vedada hermeticamente
e limpa, contendo 500 gramas ou 1
kg de peso líquido. Validade mínima
de 06 meses.

19,56
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46

Kg

15

COLORÍFICO/COLORAU: Preparado
com matérias-primas sãs, limpas e
de boa qualidade. Constituído de
uma mistura de fubá ou farinha de
mandioca com urucum em pó ou
extrato oleoso de urucum, sal e
óleos comestíveis. Livre de matéria
terrosa e de detritos animais e
vegetais. Isento de sujidades,
parasitos
e
larvas.
Não
apresentando cheiro acre ou
rançoso. Aparência: pó fino. Cheiro
e sabor próprios. Validade mínima
de 06 meses.

9,66

47

Un

1.500

DOCE
DE
BANANA
TIPO
BANANADA: (20 gramas a unidade)
composto por banana, açúcar e
limão. O produto deve ser
preparado com frutas sãs, limpas e
isentas de parasitas e de detritos
animais e vegetais.

0,67

Não deve conter fragmentos das
partes nãocomestíveis da fruta, nem
substâncias estranhas à sua
composição normal. Embalagem
individual de 20 gramas, contendo
prazo de validade e informações do
produto.

48

Un

1.500

49

Lata
100
860 gr

DOCE DE AMENDOIM TIPO
PAÇOCA: (15 gramas a unidade)
doce em tablete, tipo paçoca de
amendoim, embalagem individual
de 20 gramas. Ingredientes:
amendoim, açúcar, sal.

0,85

EXTRATO DE TOMATE: Duplo
concentrado, preparado com frutos,
maduros escolhidos, sãos, sem pele
e sementes. Isento de fermentações
e não indicar processamento

9,86
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defeituoso. Podendo conter adição
de 01(um)% de açúcar e 05(cinco)%
de cloreto de sódio. Apresentado
substancia seca, menos cloreto de
sódio, mínimo 33%p/p. Isento de
sujidades, parasitos, lavras e
detritos animais e
vegetais.
Aparência: massa mole.
Coe: vermelha. Validade mínima de
06 meses.
50

Kg

70

FARINHA
DE
MANDIOCA:
preparado com matéria prima sã,
limpa, isenta de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos vegetais ou
animais.
Acondicionada
em
embalagem
íntegra,
atóxica,
resistente, vedada hermeticamente
e limpa. Validade mínima de 06
meses.

51

Kg

250

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO
FÓLICO E COM FERMENTO: Produto
obtido
do
cereal
limpo,
desgerminado, com uma extração
máxima de 80% e com teor máximo
de cinzas de 0,850%. Preparada a
partir de grãos de trigo sãos e
limpos e moídos, de cor branca, sem
fermento, própria para panificação.
Livre de matéria terrosa, parasitos,
larvas e detritos animais e vegetais.
A sua umidade não poderá ser
superior a 14%p/p e a sua acidez
não poderá ser superior a 2 %,
fermentada,
nem
rançosa.
Aparência: pó fino. Cor: branca.
Cheiro
e
sabor
próprios.
Acondicionada em embalagem
íntegra, atóxica, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. Validade
mínima de 06 meses. Cada 100
gramas do produto deverão conter

3,26
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no mínimo 5,6 mg de Ferro.

52

Kg

650

FEIJÃO
CARIOQUINHA
TIPO1:
Classificado com tipo cores, isto é,
constituído de grãos com a mesma
coloração admitindo-se no máximo
05(cinco)% de misturas de outras
classes e até 10(dez)% de mistura de
variedades da classe cores, isento
de matéria terrosa, de parasitas, de
detritos animais ou vegetais,
pedaços de grãos ardidos, brotados,
chochos, imaturos, manchados,
120chuvados,
mofados,
carunchados e des60coloridos que
prejudiquem sua aparência e
qualid100ade, produção da última
safra. Validade mínima de 06
meses.

4,16

53

Kg

130

FEIJÃO PRETO TIPO1: Classificado
com tipo cores, isto é, constituído
de grãos com a mesma coloração
admitindo-se no máximo 05(cinco)%
de misturas de outras classes e até
10(dez)% de mistura de variedades
da classe cores, isento de matéria
terrosa, de parasitas, de detritos
animais ou vegetais, pedaços de
grãos ardidos, brotados, chochos,
imaturos, manchados, chuvados,
mofados,
carunchados
e
descoloridos que prejudiquem sua
aparência e qualidade, produção da
última safra. Validade mínima de 06
meses.

4,74

54

Kg

50

FUBÁ DE MILHO enriquecido com
Ferro e ácido Fólico: Fabricada a
partir de matérias-primas sãs e
limpas. Produto obtido pela
moagem do grão de milho,
desgerminado ou não. Livre de
matéria terrosa, parasitos, lavra e
detritos animais e vegetais. Não

2,25
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podendo estar fermentado, rançoso
e ter, no máximo, 15(quinze)%p/p
de umidade. Validade mínima de 07
meses. Cada 100 gramas do produto
deverão conter no mínimo 2,1 mg
de Ferro e 0,075 mg de Ácido Fólico.
57

Cx
85gr

100

GELATINA EM PÓ: preparado com
matéria prima sã, limpa, isenta de
matéria terrosa, de parasitas e de
detritos vegetais ou animais. Fonte
de vitamina A, C, E. sabores
variados.
Acondicionado
em
embalagem
íntegra,
atóxica,
resistente, vedada hermeticamente
e limpa. Validade mínima de 06
meses.

1,81

58

Un

6.000

IOGURTE: produto obtido através
de leite e/ou leite reconstituído
padronizado em seu conteúdo de
gorduras, cultivo de
bactérias
lácteas e/ou cultivo de bactérias
lácteas específicas. Contendo polpa
de frutas. Isento de contaminação,
sujidades, corpos estranhos, em
frascos plásticos. Não serão
permitidas embalagens danificadas.
(pote 120 ml)

0,82

59

Pct
400gr

250

LEITE EM PÓ INTEGRAL: sem adição
de açúcar, obtido por desidratação
do leite de vaca integral e apto
paraa
alimentação
humana
mediante
processos
tecnologicamente adequados. Na
informação nutricional o produto
deve conter carboidratos, proteínas,
gorduras totais e saturadas, sódio e
cálcio.
Embalagem:
papel
metalizado, peso líquido de 400
gramas.

12,06

60

Litro

2.000

LEITE
DE
VACA:
INTEGRAL
EMBALAGEM TETRA PARK: Leite de
vaca: tipo C, integral, embalagem

2,79
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tetra park não violada, contendo
dados do produto: identificação,
procedência,
ingredientes,
informações nutricionais, lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 3
(três) meses a contar da data de
entrega do produto. Embalagem de
1 litro.
61

Balde
3 Kg

05

MAIONESE: Preparada a partir de
matérias-primas sãs, limpas e de
boa qualidade. Emulsão cremosa de
ovos (no mínimo 3(três) gemas por
litro),
óleos
vegetais
(no
mínimo65(sessenta e cinco)% de
óleo vegetal comestível) com sal,
açúcar, vinagre, suco de limão,
condimentos,
sem
corantes.
Podendo ter, no máximo, 0,5% de
amido. Livre de sujidades, parasitos
e larvas. Validade mínima de 06
meses.

15,99

62

Pote
50 gr

20

MAIONESE: Preparada a partir de
matérias-primas sãs, limpas e de
boa qualidade. Emulsão cremosa de
ovos (no mínimo 3(três) gemas por
litro),
óleos
vegetais
(no
mínimo65(sessenta e cinco)% de
óleo vegetal comestível) com sal,
açúcar, vinagre, suco de limão,
condimentos,
sem
corantes.
Podendo ter, no máximo, 0,5% de
amido. Livre de sujidades, parasitos
e larvas. Validade mínima de 06
meses.

4,33

63

Kg

150

MACARRÃO
TIPO ESPAGUETE:
seca, com ovos. Fabricada a partir
de matérias-primas selecionadas
sãs, limpas e de boa qualidade,
contendo
como
ingredientes
básicos: farinha de trigo especial e
ovos, com adição de corantes
natural. Tendo, no máximo,

6,60
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umidade de 13 gramas. Livre de
mátria terrosa, parasitos, lavras e
detritos
e
vegetais.
Cor:
ligeiramente amarelada. Sabor:
característico. Tempo de cozimento:
10 minutos. Validade mínima de 06
meses.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO: seca,
com ovos. Fabricada a partir de
matérias-primas selecionadas sãs,
limpas e de boa qualidade.
Preparada com 03 ovos por quilo,
no mínimo, correspondente a 0,045
gr de colesterol por quilo, sem
adição de corantes. Tendo, no
máximo, umidade de 13 gramas.
Livre de mátria terrosa, parasitos,
lavras e detritos animais e vegetais.
Validade mínima de 06 meses.

5,74

Pct
50
500 gr

MILHO PARA CANJICA: branco,
acondicionado em embalagem
plástica, pacote com 500g, 1ª
qualidade

1,93

66

Lata 3 50
kg

MILHO PARA PIPOCA: tipo 1,
preparados com matérias primas
sãs, limpas, isentas de matérias
terrosas e parasitos e de detritos
animais ou vegetais com no máximo
de 15% de umidade. Validade
mínima de 06 meses.

4,00

67

Lata
50
280 gr

MILHO VERDE SIMPLES: em
conserva, em lata de 280 gramas,
sendo 200 gramas o peso drenado;
produto preparado com milhos
previamente
debulhados,
envazados
praticamente
crus,
reidratados ou pré-cozidas imersas
ou não em líquido de cobertura
apropriada submetido a processo
tecnológico adequado antes ou
depois
de
hermeticamente
fechados, os recipientes utilizados a

1,96

64

Kg

65

150
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fim de evitar a sua alteração.
Validade mínima de 06 meses.
68

Lata 3 15
kg

MILHO
VERDE:
simples
em
conserva, em lata de 3 Kg, produto
preparado com milhos previamente
debulhados,
envazados
praticamente crus, reidratados ou
pré-cozidas imersas ou não em
líquido de cobertura apropriada
submetido a processo tecnológico
adequado antes ou depois de
hermeticamente
fechados,
os
recipientes utilizados a fim de evitar
a sua alteração. Validade mínima
de 06 meses.

13,89

69

Pct
250
400 gr

MISTURA DE BOLO (SABORES
VARIADOS): Mistura para bolo, com
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, óleo
vegetal refinado, leite em pó,
estabilizante lecitina de soja,
sabores
diversos,
embalagem
contendo 400 gramas, prazo
mínimo de validade de 06 meses, a
partir da data de entrega.

3,63

70

Lata
600
900 ml

ÓLEO
REFINADO
DE
SOJA:
Preparado a partir de grãos de soja
sãos e limpos. Sem conservantes.
Livre de matéria terrosa, de
parasitos e de detritos animais e
vegetais. Embalagem: frasco de
plástico atóxico. Validade mínima
de 06 meses

3,99

71

Kg

60

POLVILHO AZEDO: 100% amido de
mandioca azedo e seco. Pacote de 1
kg.

7,69

72

Kg

100

SAL IODADO DE MESA: Cristais
bancos com granulações uniformes,
devendo passar totalmente por
peneira nº20 (0,841 mm de
abertura) e 25%, no mínimo, deve

1,23
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passar por peneira n°60 (0,25 mm
de abertura), com antiumectante.
Contento sal de iodo por 01(um) kg
de sal, de acordo com a legislação
federal especifica. Livre de matéria
terrosa, de parasitos, lavras e de
detritos animais e
vegetais.
Aparência: cristais de granulação
uniforme de acordo com o tipo. Cor:
Branca. Cheiro: inodoro. Sabor:
salino. Cheiro e sabor próprios.
Acondicionado em embalagem
íntegra, atóxica, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. Validade
mínima de 06 meses.
73

Garraf 400
500 ml

SUCO
CONCENTRADO
SABOR
ABACAXI: embalado em garrafas
pet ou vidro de 500 ml. Composição
mínima: água, suco de abacaxi
concentrado
e
integral.
Pasteurizado e homogeneizado, não
fermentado e não alcoólico.
Rendimento de pelo menos 4,5
litros

5,31

para cada 500 ml de suco. A
embalagem deverá declarar nome e
endereço do fabricante, prazo de
validade, lote, número do registro
no órgão competente. Validade
mínima de 6 meses.

74

Garraf 400
500 ml

SUCO
CONCENTRADO
SABOR
MARACUJÁ: embalado em garrafas
pet ou vidro de 500 ml. Composição
mínima: água, suco de maracujá
concentrado
e
integral.
Pasteurizado e homogeneizado, não
fermentado e não alcoólico.
Rendimento de pelo menos 4,5
litros
para cada 500 ml de suco. A
embalagem deverá declarar nome e

7,32
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endereço do fabricante, prazo de
validade, lote, número do registro
no órgão competente. Validade
mínima de 6 meses.

75

Garraf 400
500 ml

SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU:
embalado em garrafas pet ou vidro
de 500 ml. Composição mínima:
água, suco de caju concentrado e
integral.
Pasteurizado
e
homogeneizado, não fermentado e
não alcoólico. Rendimento de pelo
menos 4,5 litros

4,26

para cada 500 ml de suco. A
embalagem deverá declarar nome e
endereço do fabricante, prazo de
validade, lote, número do registro
no órgão competente. Validade
mínima de 6 meses.

76

Kg

50

TRIGO PARA QUIBE: Acondicionado
em embalagem íntegra, atóxica,
resistente, vedada hermeticamente
e limpa. Validade mínima de 06
meses.

3,09

77

Frasco 70
750 ml

VINAGRE: Preparado a partir de
vinho branco fermentado com a
acidez mínima de 4,0% –
Acondicionado em frasco de
polietileno íntegro, atóxico,
resistente, vedada hermeticamente
e limpa. Validade mínima de 06
meses.

3,00
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Anexo III – Frios

Item

Unid

Quant.

Especificação

Média

78

Pote
de
1Kg

15

9,89

79

Dúzia

350

MARGARINA
COM
SAL:
(Composta por óleos vegetais e
interesterificados, leite em pó
desnatado reconstituído, soro de
leite em pós reconstituído, sal,
vitamina a. Aroma idêntico ao
natural de manteiga, corante
beta caroteno sintético idêntico
ao
natural.
Apresentação,
aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares aos mesmos e
deverão estar isentos de ranço e
de
outras
características
indesejáveis. Embalagem íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente e limpa.)
OVO, BRANCO MÉDIO: de
galinha, cru, inteiro, fresco, casca
firme e homogênea; liso, limpo,
sem rachaduras, peso mínimo de
50 (Cinqüenta)g a unidade.
Validade mínima de 06 meses

80

Kg

30

QUEIJO TIPO MUSSARELA: livre
de sujidades, parasitas, larvas e
de detritos animais e vegetais
com registro no SIF ou SISP,
produto elaborado unicamente
com leite de vaca, com aspecto
de massa semi-dura, cor branco
creme
homogênea,
cheiro
próprio, sabor suave, levemente
salgado próprio, umidade máx.
58%p/p e lipídio de leite mín.
28%p/p. Validade mínima de 06
meses

24,66

81

Kg

120

SALSICHA: do tipo hot-dog,
composta carnes, toucinho e
condimentos,
perfeitamente
triturados
e
misturados,
embutido em tripas finas de
suínos novos, de ovinos e

6,98

5,66
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caprinos
ou
em
plástico
apropriado,
cozido
e
ligeiramente defumado ou não.
Será tolerada a adição de
pequena quantidade de água. A
salsicha poderá conter no
máximo 2% de amido. Cada
unidade deverá pesar 30 gramas.
Fresca, congelada. Devidamente
acondicionada em embalagem
íntegra,
atóxica,
resistente,
vedada hermeticamente e limpa.
Deverá constar na embalagem de
forma clara e indelével: nome e
endereço
do
matadouro/frigorífico, registro
no órgão oficial destinado à
fiscalização, data de abate e
validade do produto, com lacre
original do fabricante e peso da
embalagem. Com identificação
do SIF ou Equivalente. Entregar
em pacote de 3 kg.
82

Kg

30

PRESUNTO: Presunto cozido, de
suíno magro, obtido de pernil
ou outra parte do suíno sadio,
com aspecto, cheiro, cor, sabor
próprios, isento de sujidade,
parasito e larvas, acondicionado
em saco plástico transparente
atômico.

20,26
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Anexo IV – Carnes

Item
83

84

Unid

Quant.

Especificação

Média

Kg

500

CARNE BOVINA (paleta, acém
em
pedaços):
fresca,
refrigerada, de abate recente,
desossada e limpa (máximo 3%
d sebo e gordura – limpeza).
Devidamente
Acondicionado
em embalagem íntegra, atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente
e
limpa,
contendo 1 kg de peso líquido.
Deverá constar na embalagem
de forma clara e indelével:
nome
e
endereço
do
matadouro/frigorífico, registro
no órgão oficial destinado à
fiscalização, data de abate e
validade do produto, com lacre
original do fabricante e peso da
embalagem.
Deverá
ser
entregue refrigerada. Referir
marca na proposta. Com
identificação
do
SIF
ou
Equivalente.
Entregar em
pacote de 2 kg.

17,79

Kg

500

CARNE BOVINA (paleta, acém
moída): fresca, refrigerada, de
abate recente, desossada e
limpa (máximo 3% d sebo e
gordura
–
limpeza).
Acondicionada em embalagem
íntegra, atóxica, resistente,
vedada hermeticamente e
limpa, contendo 1 kg de peso
líquido.
Deverá constar na
embalagem de forma clara e
indelével: nome e endereço do
matadouro/frigorífico, registro
no órgão oficial destinado à
fiscalização, data de abate e

18,46

Prefeitura Municipal de Ritápolis
Praça Tiradentes, 340 – Centro – CEP 36335-000
CNPJ: 18.557.553/0001-05 – Tel. (32) 3356-1136
18

54

19

63

validade do produto, com lacre
original do fabricante e peso da
embalagem.
Deverá
ser
entregue refrigerada. Referir
marca na proposta. Com
identificação
do
SIF
ou
Equivalente.
Entregar
em
pacote de 2 kg.
85

Kg

300

CARNE SUÍNA PERNIL: fresca,
refrigerada, de abate recente,
desossada e limpa (máximo 3%
d sebo e gordura – limpeza).
Devidamente
acondicionada
em embalagem íntegra, atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente
e
limpa.
Deverá constar na embalagem
de forma clara e indelével:
nome
e
endereço
do
matadouro/frigorífico, registro
no órgão oficial destinado à
fiscalização, data de abate e
validade do produto, com lacre
original do fabricante e peso da
embalagem.
Deverá
ser
entregue refrigerada. Referir
marca na proposta. Com
identificação
do
SIF
ou
Equivalente.
Entregar em
pacote de 2 kg.

14,76

86

Kg

70

BACON: fresco, refrigerado, de
10,55 abate recente e limpo.
Devidamente
acondicionada
em embalagem íntegra, atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente
e
limpa.
Deverá constar na embalagem
de forma clara e indelével:
nome
e
endereço
do
matadouro/frigorífico, registro
no órgão oficial destinado à
fiscalização, data de abate e
validade do produto, com lacre
original do fabricante e peso da

19,53
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embalagem.
Deverá
ser
entregue refrigerado. Referir
marca na proposta. Com
identificação
do
SIF
ou
Equivalente.
87

Kg

260

LINGÜIÇA
TOSCANA
EM
GOMOS: preparada com carnes
de 1ª qualidade, condimentada,
sem pimenta, com aspecto
característico firme, cor própria
não pegajosa, sem manchas
pardacentas ou esverdeadas,
odor e sabor próprio, isentas de
sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em embalagem
plástica transparente atóxica, á
vácuo, disposta em caixa de
papelão
reforçada,
impermeabilizada internamente
e lacrado com cinta de nylon,
contendo em seu rotulo:
espécie
do
produto,
embalagem, validade e peso,
devendo ser registrado junto ao
IMA ou SIF ou Equivalente.
Entregar em pacote de 2 kg.

12,46

88

Kg

450

CORTE
CONGELADO
DE
FRANGO - PEITO: fresca,
refrigerada, de abate recente.
Devidamente
acondicionada
em embalagem íntegra, atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente
e
limpa.
Deverá constar em embalagem
de forma clara e indelével:
nome
e
endereço
do
abatedouro, registro no órgão
oficial destinado à fiscalização,
data de abate e validade do
produto, com lacre original do
fabricante
e
peso
da
embalagem.
Deverá
ser
entregue congelado. Referir
marca na proposta. Com

8,79
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identificação
do
SIF
Equivalente.
Entregar
pacote de 2 kg.

ou
em

89

Kg

400

CORTE
CONGELADO
DE
FRANGO
COXAS
E
SOBRECOXAS:
fresca,
refrigerada, de abate recente.
Devidamente
acondicionada
em embalagem íntegra, atóxica,
resistente,
vedada
hermeticamente
e
limpa.
Deverá constar em embalagem
de forma clara e indelével:
nome
e
endereço
do
abatedouro, registro no órgão
oficial destinado à fiscalização,
data de abate e validade do
produto, com lacre original do
fabricante
e
peso
da
embalagem.
Deverá
ser
entregue congelado. Referir
marca na proposta. Com
identificação
do
SIF
ou
Equivalente.
Entregar
em
pacote de 2 kg.

5,74

90

Kg

50

EMPANADOS DE FRANGO
(pequenos): Carne de frango
moída, empanada,temperada e
congelada em unidades de 30g.

13,99

91

Unida
de

600

CARNE DE HAMBURGUER: de
carne bovina, com 56gramas ,
embalado em caixas contendo
36
unidades
envelopado
individualmente,
com
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e peso liquido. O produto
deverá
ter
registro
no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

0,99
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Anexo V – Produtos de panificação

Item

Unid

Quant.

Especificação

Média

92

Kg

800

Pão tipo cachorro quente – 50
gramas. Pão composto de
farinha de trigo especial, água,
sal e fermento químico.

13,49

93

Unida
de

600

Pão para hambúrguer. Pão
composto de farinha de trigo
especial, água, sal e fermento
químico.

0,87

94

Kg

800

Pão tipo francês – 50 gramas.
Pão composto de farinha de
trigo especial, água, sal e
fermento químico.

11,49

Anexo VI – Café

Item

Unid

Quant.

Especificação

Média

95

Pact

280

PÓ DE CAFÉ; torrado e moído,
tradicional,
embalado
à
vácuo. Pacote 500gramas.

10,89
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Anexo VII – Picolé
OBS: Item destinado a Semana da Criança
Item

Unid

Quant.

Especificação

Média

96

Unid.

600

Picolé cremoso (sabores:
coco, chocolate e morango)

2,36

OBS: As proponentes deverão observar o valor médio, MÁXIMO ADMITIDO para cada
item, conforme informações de valores unitários constantes da Planilha acima.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A presente licitação será utilizada para aquisição de gêneros alimentícios para merenda
escolar a ser fornecida aos alunos da rede municipal de ensino.
3. VALOR A SER PAGO PELO OBJETO
3.1. Considerar-se-á para efeitos de adjudicação, a média atual de preço de mercado, ou seja,
não será adjudicado valor maior que o praticado no mercado e o pregoeiro se reserva o direito
de negociar com a(s) empresa(s) participante(s) do certame até que o preço esteja dentro do
preço de mercado pesquisado anteriormente.

4. DO FORNECIMENTO
4.1. A Contratada deverá fornecer o produto adjudicado de acordo com o solicitado pela
solicitação formal do Setor de Compras da Prefeitura Municipal.
4.2 - Os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias.
4.3 – O local da entrega, de cada fornecimento, será estipulado na solicitação formal do Setor
de Compras em outro local expressamente indicado por esta.
4.4 – As entregas de gêneros alimentícios perecíveis deverão ser feitas por meio de veículo
refrigerado, a fim de não serem entregues em temperatura ambiente. O veículo deverá possuir
certificado de inspeção sanitária, em vigência, que deverá estar em poder do condutor para ser
apresentado por ocasião das entregas.
4.5 – As carnes que não forem entregues em sua embalagem original devem ser identificadas
com, no mínimo, as seguintes informações: nome e marca do produto, data de fracionamento e
prazo de validade após a abertura ou retirada da embalagem original.
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5. PROPOSTA DE PREÇO
5.1. A proposta de preços deverá ser apresentada respeitando a especificação, conforme
planilha do item 1 do termo de referência, com no máximo duas casas decimais.
6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais
serão apontadas pelo setor de contabilidade no ato que antecede cada aquisição, conforme
dispõe o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013.
7. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1. A fiscalização do contrato será exercida por representante do Departamento Municipal
Solicitante.
7.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sem ônus para o Município, registrando que a demora na
entrega prejudicará o andamento das atividades do Departamento Municipal solicitante.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1. Pela execução do objeto da presente Licitação, a PREFEITURA efetuará os pagamentos à
contratada, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota
fiscal da licitação pela contratante.
8.2. Não serão pagas faturas que contenham rasuras ou apresentem descrição de produtos em
desacordo com a autorização emitida pelo Setor de Compras, com o edital, com a ata de registro
de preços e com a proposta do licitante. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua
reapresentação válida.
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
........timbre ou identificação do licitante........

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.º _________________
Atendendo ao Pregão Presencial acima citado, apresentamos nossa proposta, conforme abaixo
alinhado:

Item Quant. Produto / Descrição do Item

Apresentação/
Valor Valor
Marca
Unidade
Unit. Total

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxx)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
CONTATO PARA ENVIO DE ORDEM DE COMPRA:
( ) FAX: _________________________
( ) E-MAIL: _______________________________________________________
Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as despesas com
equipamentos, transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para fornecimento dos produtos citados no
objeto.
Local e data
____________________________
Assinatura
OBS: OBEDECER RIGOROSAMENTE A ORDEM APRESENTADA NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.º ____________
A empresa (NOME DO LICITANTE), cadastrada no CNPJ sob n.º (NÚMERO DO CNPJ), sito a
(ENDEREÇO COMPLETO) por intermédio do seu representante ou procurador, nos termos do
art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, declara, sob as penas da lei, para os devidos fins de direito,
ao Município de Ritápolis, que atende plenamente a todas as condições de habilitação
estabelecidas no Edital do Pregão Presencial (RP) acima citado e seus anexos.
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, administrativa e criminal por
eventual falsidade.
Local e data.
Assinatura

Obs: Esta Declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.º ________

______(NOME DO LICITANTE)___________________CNPJ/CPF n.º __________________
sediada à ________(ENDEREÇO COMPLETO)____________________________ DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.
--------------------------------, ----- de -------------------------------- de 20__.

_______________________________
Nome Completo do Declarante
_______________________________
CPF do declarante
_______________________________
Assinatura do Declarante

CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROREMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
COOPERATIVA
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)
DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa)...................., inscrita no CNPJ sob o n.º
........................................., sediada .............. (endereço completo)................., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as
penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos
do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 ou cooperativa nos termos do art. 34 da Lei nº
11.488/2007, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar
n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

( ) ME
( ) EPP
( ) Cooperativa

Local/Data

__________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R.P. nº ***/2018.
Pregão Presencial Nº ***/2018
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze)
meses.
Aos ----- dias do mês de --------- do ano de dois mil e dezoito, o Município de Ritápolis estado de Minas Gerais,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.557.553/0001-05, com sede na Praça Tiradentes nº
340, Centro, nesta cidade, CEP 36.335.000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, HIGINO ZACARIAS DE
SOUZA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por
meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0__/2017, nas cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório
da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa
____________________________________ CNPJ ____________________, estabelecia na Rua/Av.
_________________ nº __________, Bairro ________, na cidade de _____________ – Estado de ______________,
neste ato representado pelo Sr(a) ____________________________, brasileiro(a)________________,
__________________, portador do RG. ____________ SSP/_____ e CPF/MF nº ____________________,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002 e demais legislações
aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta Licitação o registro de preços para futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios para atender a merenda escolar, conforme discriminado no ANEXO I –
Termo de Referência.
1.2. Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial e
seus Anexos.
1.3. APRESENTAÇÃO: o produto deverá ser apresentado de acordo com as necessidades da
Prefeitura Municipal de Ritápolis, nas quantidades solicitadas nas ordens de fornecimento e de
acordo com as normas da ABNT e sanitárias, quando for o caso .
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de
Ritápolis NÃO será obrigado a adquirir, exclusivamente por seu intermédio, o produto
referido na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos
em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às
empresas detentoras.
2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com alterações que
lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será
cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisição dos respectivos
produtos pela Prefeitura Municipal de Ritápolis.
CLÁUSULA IV – DO PREÇO
4.1. O preço total estimado está fixado em R$(...).
4.2. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o
seguinte, de acordo com a respectiva classificação no Pregão:
Item Quant.

Produto/ Descrição Apresentação/
Marca
do Item
Unidade

Valor
Valor
por item R$ Total R$

4.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
4.4. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas
apresentadas no Pregão pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
5.1. A Contratada deverá fornecer o produto adjudicado de acordo com o solicitado e deverão
ser entregues em até 05 (cinco) dias.
5.2. O local da entrega, de cada fornecimento, será estipulado na solicitação formal do Setor de
Compras, em local expressamente indicado por esta.
5.3. Todas as mercadorias serão conferidas na entrega, em caso de entrega fora das
especificações contidas no edital, a mesma será rejeitada e sua reposição deverá ser
providenciada no máximo em 48 horas sem ônus para o município e nos locais prédeterminados.
5.4. As entregas de gêneros alimentícios perecíveis deverão ser feitas por meio de veículo
refrigerado, a fim de não serem entregues em temperatura ambiente. O veículo deverá possuir
certificado de inspeção sanitária, em vigência, que deverá estar em poder do condutor para ser
apresentado junto da ocasião das entregas.
5.5. As carnes que não forem entregues em sua embalagem original devem ser identificadas
com, no mínimo, as seguintes informações: nome e marca do produto, data de fracionamento e
prazo de validade após a abertura ou retirada da embalagem original.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES
6.1. São obrigações do contratado, além de outras decorrentes da legislação aplicável:
a) Entregar os Produtos nas especificações e quantidades constantes da ordem de
fornecimento, e dentro do perímetro estabelecido no Edital e na Legislação;
b) Emitir os documentos fiscais correspondentes;
c) Arcar com todas as despesas referentes ao pessoal de sua contratação, incluídas as
obrigações trabalhistas, previdenciárias, salários e outras;
d) Arcar com os prejuízos causados a terceiros e à Contratante, diretamente ou por seus, no que
se refira à execução do presente contrato ou à qualidade dos produtos por ele fornecido, desde
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que comprovada a culpa;
6.2. São obrigações da contratante:
a) Efetuar ao contratado, nos valores e prazos avençados os pagamentos referentes ao
fornecimento dos produtos;
b) Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ritápolis, por meio de crédito em conta corrente, da
seguinte forma: em até 30 (trinta) dias, após a devida comprovação da entrega definitiva dos
produtos nas condições exigidas e emissão da respectiva Nota Fiscal.
7.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
7.4. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a certidão de regularidade
com a fazenda Nacional, Dívida Ativa da União e Tributos e Contribuições Federais e a certidão
CLÁUSULA VIII – DO RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
8.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais
serão apontadas pelo setor de contabilidade no ato que antecede cada aquisição, conforme
dispõe o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão presentes na
ORDEM DE COMPRA, instrumento substitutivo do contrato.
CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
9.1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão
formalizados com o recebimento da requisição pela detentora.
9.2. As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos
os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega destes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
9.3. Se a qualidade dos produtos entregue não corresponder às especificações exigidas no
edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será
devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
9.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual
poderá ser feita diretamente por requisição ou através de ofício ou fax ou e-mail, devendo dela
constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
carimbo e a assinatura do responsável.
9.5. Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal eletrônica ou nota fiscal
fatura.
9.6. A empresa fornecedora, quando do recebimento de ordem de fornecimento enviada pela
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e
hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
9.7. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
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CLÁUSULA X – DA RESCISÃO
10.1. O(A) CONTRATADO(A) reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente
o contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art.
77, da Lei Federal n° 8.666/93.
10.2. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo
CONTRATANTE, a qualquer tempo, por motivo de interesse público e demais hipóteses
previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal 10520/02 e Lei Federal nº 8.666/93,
ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
10.3. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de
qualquer natureza.
CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES
11.1. A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na
licitação e indicadas para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades
enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhes foram introduzidas
pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.
11.2. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a
que estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e
demais cominações legais.
11.3. Ficam estabelecidas as seguintes sanções:
a) advertência, e na reincidência suspensão de contratar com o município pelo período de 02
(dois) anos;
b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta por dia de atraso, durante o qual,
sem justa causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta, acumulável com as demais
sanções, que poderá ser descontada em eventuais créditos existentes junto a Prefeitura
Municipal de Ritápolis;
c) suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades;
d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.4. O prazo para apresentação da defesa prévia das penalidades aplicadas será de 03 (três)
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.
11.5. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser descontado
dos pagamentos devidos, sendo automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes
insuficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de guia própria emitida pela
Prefeitura ou depósito em conta, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da sua
aplicação.
11.6. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA XII – DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
12.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente Ata, é vedado
qualquer reajustamento de preços, a não ser que seja comprovado a quebra do equilíbrio
econômico financeiro entre as partes como trata o art. 65, inciso II , alínea “d” da Lei 8.666/93,
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até que seja completado o período de 12 (doze) meses, contado a partir da data-limite para
apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão.
12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA XIII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
13.1. O produto objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante
consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas
pertinentes.
13.2. A cada fornecimento do produto, serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”,
da Lei Federal 8.666/93, por pessoa a ser indicada na respectiva nota de empenho.
CLÁUSULA XIV – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
14.2. Pela Administração, quando:
14.3. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
14.4. A detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a Administração não
aceitar sua justificativa;
14.5. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração;
14.6. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração;
14.7. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
14.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração;
14.9. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;
14.10. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
14.11. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO
15.1. A aquisição dos produtos da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, caso a
caso, pela Prefeitura Municipal de Ritápolis.
15.2. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão,
igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para
tanto.
CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão, seus anexos e
a proposta da empresa retro qualificada classificada em 1º lugar no certame.
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16.2. Fica eleito o foro da Comarca de São João del-Rei para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente Ata.
16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente,
aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
Ritápolis, _____ de _______________de 2018.

_______________________________
Prefeitura Municipal de Ritápolis
CNPJ: 18.557.553/0001-05
Higino Zacarias de Souza

___________________________
Detentora da Ata
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Representante
CPF

Testemunha 1

Testemunha 2

Ass.:

______________________

Ass.:

______________________

CPF:

______________________

CPF:

______________________

