
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

1 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Processo Licitatório nº 028/2022 
Pregão Eletrônico nº 016/2022 
Registro de Preço nº 014/2022 

 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, com 
entrega parcelada, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
conforme especificações constantes no item 19 e Anexo I do Edital. 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E INÍCIO DA SESSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO: 
 
Sítio: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ 
 
MODO DE DISPUTA: MODO ABERTO 
 
CONSULTAS AO EDITAL: pelo sítio http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/ ou no portal 
eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
ESCLARECIMENTOS OU INFORMAÇÕES: pelo e-mail licita.lafaiete@gmail.com ou pelo telefone 
(31) 99239-2003 ou pelo portal BBMNET (https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/). 
 
OBSERVAÇÕES: 

 O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data e horário fixados para 
abertura das propostas comerciais.  

 Após a abertura das propostas comerciais, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

 Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das 
propostas comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficarão prorrogadas para o 
primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários. 

 A digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços poderá ser feito das 12h00min do dia 22/06/2022 até as 09h29min do dia 07/07/2022, 
HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF, no portal eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br a abertura das 
“PROPOSTAS DE PREÇOS” e o início da sessão de disputa de preços será às 09h30min do dia 
07/07/2022, HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF. 
 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: de 22/06/2022 às 12:00h a 07/07/2022 até às 09:29h. 
 
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 07/07/2022 – Horário: 09:30h  
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 07/07/2022 – Horário: 09:30h 

http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/
mailto:licita.lafaiete@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
Processo Licitatório nº 028/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022 RP nº 014/2022 
 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

1. PREÂMBULO  
 
1.1. O Município de Conselheiro Lafaiete do Estado de Minas Gerais, através de seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 454/2021, com endereço na Av. Prefeito Dr. Mário 
Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, CNPJ/MF 
19.718.360/0001-51, isento de inscrição estadual, torna pública a abertura do Processo Licitatório n° 
028/2022, na Modalidade de Pregão Eletrônico n° 016/2022, Registro de Preço nº 014/2022, do 
Tipo MENOR PREÇO POR ITEM.  O processo será regido pelas disposições legais e condições 
estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pela Lei Complementar 
nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, pelos Decretos Municipais nº 84/2021 
(regulamenta o pregão eletrônico) e nº 366/2008, pela Lei Municipal nº 5.354/2011 e suas 
alterações posteriores e pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
1.2. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, por meio da plataforma BBMNET 
(https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/). 
 
1.3. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Conselheiro 
Lafaiete/MG: Sr. Alisson Dias Laureano, auxiliado pelos membros que constituem a Equipe de 
Apoio, designados pela Portaria nº 454/2021. Na ausência do Pregoeiro, exercerá a função o 1º 
membro constante da referida Portaria. 
 
2. ÓRGÃO REQUISITANTE  
 
2.1. Secretaria Municipal de Educação do Município de Conselheiro Lafaiete/Estado de Minas 
Gerais. 
 
3. OBJETO 
 
3.1. Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico o Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada, para atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no 
item 19 e Anexo I do Edital. 
 

4. CONSULTAS E AQUISIÇÃO DO EDITAL 

 
4.1. Cópia deste instrumento convocatório ou a retirada deste Edital poderá ser efetuada através do 
portal eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br ou através do site do Município 
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/. 
 
4.2. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes a este processo no site  
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/ e as publicações no Diário Oficial “Minas Gerais”, 
com vista a possíveis alterações e avisos. 
 
4.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail 
licita.lafaiete@gmail.com ou através do portal eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, em até 3 
(três) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas. 
 
4.4. As respostas do(a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-
mail, ou disponibilizadas no site http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/.  
 

http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/
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4.5. Outras informações que o(a) Pregoeiro(a) julgar importantes poderão ser divulgadas também 
no sítio supracitado, razão pela qual os interessados devem consultar o site com frequência. 
 
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente e compatível com 
o objeto licitado, que atendam a todas as condições de habilitação estabelecidas neste 
instrumento convocatório, sendo exclusivos paras as ME’s, MEI’s e EPP’s, o(s) item(ns) 
estimado(s) em até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme item 19 deste Edital. 
5.1.1 - O licitante interessado em participar do certame deverá promover sua inscrição na 
plataforma da BBMNET (www.bbmnetlicitacoes.com.br), conforme condições lá estabelecidas.    
5.1.2 - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará ao 
Portal BBM Net Licitações, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos 
termos do Artigo 5º, Inciso III, da Lei Nº 10.520/2002. 
 
5.2. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que não 
esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 
deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sua condição de ME ou EPP. 
 
5.3. Os licitantes que cumprirem os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), e pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar 147/2014, para 
obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitação, deverão comprovar a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte mediante a apresentação de: 
5.3.1 - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento 
arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da 
pequena empresa; 
5.3.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada 
ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, 
da sede da pequena empresa. 
5.3.3 – Em todo caso, poderá o licitante, apresentar declaração, firmada por contador, de que se 
enquadra como Microempresa ou de Empresa Porte ou Equiparada a Micro, conforme modelo do 
ANEXO IV.  
 
5.4. O documento comprobatório do enquadramento do licitante como ME ou EPP deve ser 
apresentado no ato de cadastramento da Proposta Comercial, junto à documentação de habilitação 
(certidão simplificada da junta comercial ou declaração do item 5.3.3). 
 
5.5. O licitante que não possuir os pressupostos legais para estar enquadrado como ME ou EPP na 
data da licitação e se beneficiar do tratamento diferenciado, mesmo apresentando os documentos 
acima indicados, ficará sujeito às sanções legais, considerando que o desenquadramento é um ato 
declaratório da própria empresa, e que ele estará descumprindo regras do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
5.6. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa e 
penalmente.  
 
5.7. Caso não utilizada a faculdade prevista nos subitens 5.2 e 5.3, será considerado que o licitante 
optou por renunciar aos benefícios previstos na legislação.  
 
5.8. Os licitantes deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, quando do registro de 
sua proposta comercial, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
atende às exigências do edital. 
 
5.9. Os licitantes deverão apresentar no ato de cadastramento da Proposta Comercial, junto à 
documentação de habilitação, Declaração assinada pelo representante legal ou procurador, no 
último caso, deve ser anexada também a Procuração, que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, a teor do que dispõe o art. 4.º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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podendo utilizar-se do modelo do ANEXO III e, se não o fizer, deverá conter todos os dados 
informativos necessários.  
 
5.10 Em caso de documentos firmados por assinatura digital, deverá ser anexada a página de 
verificação/autenticação de conformidade da assinatura com a regulamentação da ICP-Brasil.  
 
5.11. No caso de documentos assinados manualmente, este deverão ser autenticados em cartório, 
ou por servidor público mediante cotejo do documento original. 
 
5.12. Mediante as declarações indicadas nos itens anteriores, se constatado pelo Pregoeiro o 
descumprimento às exigências de habilitação previstas no edital ou o não enquadramento como ME 
ou EPP, responderá o licitante pelas sanções previstas na legislação própria. 
 
5.12. Não poderá participar da presente licitação pessoa física ou jurídica:  
5.12.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública;  
5.12.2. Que estejam reunidas em consórcio1 e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre 
si, ou ainda, quaisquer que sejam sua forma de conglomeração; uma vez se tratar de fornecimento 
ou prestação de serviços comuns e/ou que empresas participantes em forma isoladas conseguem 
suprir a demanda do objeto licitado sem prejuízo ao erário, conforme orientações do Tribunal de 
Contas;  
5.12.3. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial;  
5.12.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
5.12.5. Que não apresentar Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme exige o item 5.9; 
5.12.6. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 
5.12.7. Enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 
 
5.13. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 
pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  
 
6. DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1. Os Licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados no site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 
 
6.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 
dirimidas através da central de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, por telefone, 
WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
6.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou a Prefeitura, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
6.4. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão estar 
credenciados na plataforma da empresa BBMNET, disponível em 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
 
6.5. O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos 
atos praticados e a presunção da capacidade técnica e legitimidade para a realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas neste 
edital. 
 
6.6. A Administração não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores, haja 
vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade do licitante interessado. 

                                                           
1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no 
caso concreto; e considerando que não se trata de obras, serviços ou compras de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica; bem como 

que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às 

exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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6.7. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante. 
 
6.8. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou pelo site do Município 
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/, que veiculará avisos, convocações, 
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 
 
7. PROPOSTA COMERCIAL 

 
7.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico a proposta comercial com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. 
7.1.1 - Os anexos da proposta comercial (quando houver) e os documentos de habilitação deverão 
ser inseridos no sistema separadamente, cada um em campo próprio, verificados os termos dos 
itens 5.3 e 5.9 deste edital. 
7.1.2 - Os arquivos obrigatoriamente deverão ser inseridos antes do início da sessão de disputa, 
sob pena de preclusão. 
7.1.3 - A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do 
licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto, valor 
unitário e total, por item e demais informações necessárias, até o horário previsto neste edital. 
7.1.4 - A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, acompanhada de eventual material informativo 
exigido, devendo a licitante tomar todos os cuidados para NÃO SE IDENTIFICAR, sob pena de ser 
desclassificada. 
 
7.2. Durante o período compreendido entre a publicação do edital e o horário limite estipulado para 
abertura da sessão pública o licitante poderá incluir ou excluir sua proposta comercial. 
 
7.3. A etapa descrita no item anterior será encerrada com a abertura da sessão pública. 
 
7.4. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos no edital ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “login”, opção 
“Licitação Pública”, “Sala de Negociação”. 
 
7.5. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 
habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 
 
7.6. A Proposta de Preço, contemplando o valor unitário dos itens, deverá ser inserida em 
campo próprio no sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura das propostas, 
vedada a identificação do titular até a conclusão da fase de lances. 
7.6.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de 
todos os campos disponíveis. 
 
7.7. Deverá ser observado o preço de referência do objeto, constante do item 19, extraído de 
pesquisa de preços de mercado, não devendo o preço final ofertado ultrapassar tal valor, tido como 
preço máximo (valor de referência). 
 
7.8. Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais. 
 
7.9. A proposta e os lances deverão referir-se ao valor total para a execução da integralidade do 
objeto, não se admitindo propostas para sua execução parcial. 
 
7.10. A disputa será realizada no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br, pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/licitacoes/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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7.11. Serão desconsiderados os arquivos enviados pelos licitantes no sistema eletrônico, devendo 
quaisquer informações ou anexos serem apresentados junto à Proposta Comercial expressa após o 
encerramento da sessão; 
 
7.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 
 
7.13. O preço deverá ser cotado considerando-se o fornecimento/ prestação de serviços, de acordo 
com as especificações e quantitativos constantes no item 19 do Edital, incluídos os valores de 
quaisquer gastos ou despesas, como transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, 
seguros e outros encargos ou acessórios, bem como a descrição detalhada, observando as 
especificações exigidas no Termo de Referência. 
 
7.14. O licitante deverá inserir as informações referente a sua proposta comercial nos campos 
apropriados do sistema eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBMNET), seguindo o critério 
de julgamento e as especificações técnicas descritas no ANEXO I deste Edital. 
 
7.15. Todos os custos diretos e indiretos necessários à consecução do objeto, mesmo se não 
descritos no Termo de Referência, ANEXO I, deverão ser considerados no preço proposto. 
 
7.16. A Administração Municipal efetuará as retenções tributárias e previdenciárias, conforme 
exigências da legislação vigente, pertinentes ao objeto. 
 
7.17. A proposta comercial deverá ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
 
7.18. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na proposta comercial, o mesmo será 
considerado como aceito para efeito de julgamento. 
 
7.19. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a 
todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse da 
Administração. 
 
7.20. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 
dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 
 
7.21. O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 
exigências previstas neste edital. 
 
7.22. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Pregão Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances. 
 
7.23. Toda a especificação estabelecida para o objeto neste Edital será tacitamente aceita pelo 
licitante, no ato de apresentação de sua PROPOSTA COMERCIAL. 
 
7.24. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou 
incorretamente cotadas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser prestados ao Município 
sem ônus adicional. 
 
7.25. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus anexos. 
7.25.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.25.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.25.3 Para interposição de recurso, deverá ser verificada condições do item 10.20.16.  
 

7.26. A proposta poderá referir-se a toda aquisição especificada no item 19 do Edital ou a parte 
dele, podendo a licitante concorrer apenas nos itens/lotes que forem de sua preferência. 
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8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Os documentos de habilitação deverão ser inseridos obrigatoriamente no sistema, 
concomitantemente com a proposta comercial, na PLATAFORMA / PORTAL "BBM Net Licitações", 
sob pena de preclusão. 
 
8.2. As declarações e os documentos relativos à habilitação dos licitantes, acompanhados, 
preferencialmente, da proposta escrita de preços, deverão ser encaminhados até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública., conforme previsto neste edital, por meio eletrônico 
(upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”, “png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para 
cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas no Portal de Licitações BBMNET 
Licitações. 
 
8.3. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, na plataforma 
eletrônica, na forma e prazos previstos neste edital, a documentação abaixo relacionada: 
 
8.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
8.4.1. Cédula de Identidade (Sócio/Representante legal). 
 
8.4.2. Certificado de Condição de Microempreendedor Individual; 
 
8.4.3. Registro comercial, no caso de empresário individual; 
 
8.4.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas alterações ou da 
consolidação respectiva. Devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária e 
sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de documento comprovando os seus 
administradores; 
a) Em se tratando de sociedade comercial, sendo, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
do documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 
 
8.4.5. 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, devendo todos os documentos estarem traduzidos 
para o vernáculo por tradutor oficial; 
 
8.4.6. Em qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato constitutivo da 
empresa deverá ser compatível com o objeto licitado. 
 
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
8.5.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial e de concordata, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de validade não superior a 90 
(noventa) dias, contados a partir da sua emissão, se outro prazo não constar do documento. 
 
8.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
8.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizada; 
 
8.6.2. Prova de Regularidade do FGTS; 
 
8.6.3. Prova de inexistência de débitos trabalhistas (CNDT); 
 
8.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de Regularidade do INSS 
(Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal – PGFN); 
 
8.6.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
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8.6.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
Obs: Certidão Negativa de Débitos Municipais ou qualquer documento hábil que comprove a 
Regularidade com a Fazenda Pública Municipal em relação a todos os Tributos, Multas e 
Dívida Ativa (Certidão Plena). No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e 
Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos 
cadastros, ou seja, duas Certidões, uma sobre Tributos Imobiliários e outra sobre Tributos 
Mobiliários.  
 
8.7. DECLARAÇÕES 
 
8.7.1. Declaração do licitante demonstrando a regularidade no cumprimento do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, conforme dispõe o art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, e para fins do 
disposto no art. 1º da Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, combinado com o art. 1.º do Decreto 
Federal nº 4.358, de 05/9/2002, e no objetivo de cumprir a exigência do Inciso V, do Artigo 27 da Lei 
nº 8.666, de 21/6/1993, conforme modelo sugerido no ANEXO II. 
 
8.7.2. Declaração do licitante demonstrando que cumpre a cota de menor Aprendiz conforme termos 
legais, conforme modelo sugerido no ANEXO V, facultativa ao licitante que atender à comprovação 
prevista nos itens 5.2 e 5.3 do Edital. 
 
8.7.3. Caso as declarações sejam firmadas por assinatura digital, deverá ser anexada a 
página de verificação/autenticação de conformidade da assinatura com a regulamentação da 
ICP-Brasil.  
 
8.7.4. Caso as declarações sejam assinadas manualmente, deverão ser autenticadas em 
cartório ou por servidor público competente, mediante cotejo do documento original. 
 
8.8. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 
ressalva que autorize a sua aceitação. 
 
8.9. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua 
validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio do Pregão. 
 
8.10. Para efeito de validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração 
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 
180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua expedição, com exceção do previsto no 
item 8.2.1. 
 
8.11. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em via autenticada 
previamente pela equipe de apoio, ou por cartório competente, ou ainda, autenticados digitalmente 
por cartórios competentes. 
8.11.1 - Em caso de documentos firmados por assinatura digital, deverá ser providenciado pelo 
licitante a remessa do comprovante/autenticidade2 da assinatura eletrônica emitido pelo Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, ou, ainda, deverá ser providenciada a 
apresentação/envio de mídia contendo o arquivo digital original para verificação/autenticação de 
conformidade da assinatura com a regulamentação da ICP-Brasil.  
8.11.2 – Na hipótese de declarações encaminhadas com assinatura manual não autenticada, 
a exigência de reenvio do documento original ou autenticado somente se dará no caso de 
dúvidas quanto à sua veracidade, sendo facultado ao Pregoeiro a aplicação do disposto no 
art. 3º da Lei nº. 13.726/2018, ou concessão do prazo previsto no item 10.20.6 deste edital.   
 
8.12. Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos 
por protocolos de requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 
 
8.13. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 
com o previsto neste edital inabilitará o licitante. 
 

                                                           
2 Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital ICP-Brasil é um serviço gratuito disponibilizado pelo Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação –  ITI, disponível em https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.6.2/. 
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8.14. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas 
as penalidades cabíveis. 
 
8.15. O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta aos sites dos órgãos emissores, 
confirmando a autenticidade dos documentos extraídos pela internet, para fins de habilitação. 
 
8.16. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ ou CPF e endereço respectivo, 
observando-se que:  
8.16.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
8.16.2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
8.16.3 - Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 
documentos da matriz quanto os da filial; 
8.16.4 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, são emitidos somente em nome da matriz. 
 
8.17. A Microempresa – ME e a Empresa De Pequeno Porte - EPP deverão apresentar toda a 
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. Nesse caso, será aplicado procedimento 
previsto no item 11.8 deste edital. 
 
8.18. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data 
fixada para sua apresentação. 
 
8.19. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste edital, ou a sua 
ausência, inabilitará o licitante, sendo convocado o licitante classificado em 2º lugar. 
 
8.20. O licitante inabilitado responderá pelas sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e neste 
edital, considerando que este manifestou, quando do registro de sua proposta comercial, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
 
8.21. Os documentos de habilitação listados nos itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 deste instrumento 
deverão ser enviados pelos licitantes por meio do sistema, em campo apropriado e 
segregado da proposta comercial, até a data estipulada para envio, antes da abertura da 
sessão pública. Tais documentos somente serão acessíveis à equipe de licitação após o 
encerramento da fase de lances, mantendo, assim, o sigilo das informações do licitante. 
 
8.22. Os documentos de habilitação poderão ser produzidos por processo de certificação digital, e 
serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 
documentos originais e cópias autenticadas em papel pelo licitante vencedor. 
 
8.23. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da 
proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de 2 
(duas) horas, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 
 

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
 
9.1. O critério de julgamento do objeto licitado será feito por MENOR PREÇO POR ITEM, 
representado pelo menor valor unitário do item. 
 
9.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor nela discriminados, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
9.3. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e 
o valor estimado da contratação. 
9.4. Havendo apenas uma única oferta, desde que atenda a todos os termos do edital e seu valor 
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
9.5. Será desclassificada a proposta comercial que: 
9.5.1 - Não se refira à integralidade do objeto; 
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9.5.2 - Não atenda às exigências estabelecidas neste edital ou em diligência; 
9.5.3 - Apresente proposta final com preço superior ao preço máximo estipulado no edital; 
9.5.4 - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, ou 
superestimados ou manifestamente inexequíveis. 

9.5.4.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, assim 
considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º, e art. 48, II, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 
8.666/93; 

9.5.4.2 - Será considerada irrisória a proposta que não apresente valor mínimo necessário 
para cobrir os custos da contratação; 

9.5.4.3 - Se o Pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo 
para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos, 
contratações em andamento com preços semelhantes, além de outros documentos e justificativas 
julgados pertinentes; 

9.5.4.4 - Se o Pregoeiro julgar que não houve comprovação da exequibilidade do preço, a 
proposta será desclassificada. 
 
9.6. Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 
 
9.7. O Pregoeiro poderá corrigir erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes 
da planilha de preços, ou solicitar a correção pelo licitante, por meio de diligência via chat do 
sistema. 
 
9.8. Serão corrigidos erros formais ou valores conforme a divergência apurada, de forma a 
prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou 
o valor negociado com o Pregoeiro. 
9.8.1. Após anuência do licitante, em caso de correção pelo Pregoeiro, ou após diligência, a 
correção será consignada em ata de julgamento. 
 
9.9. Serão desconsiderados valores a partir da terceira casa decimal. 
 
9.10. O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas e da documentação, desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 
 
9.11. As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da área 
solicitante para verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer fundamentado. 
 
10. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 
 
10.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á pelo acesso ao Portal BBMNET e subsequente 
registro da Proposta Comercial e documentação por meio do sistema eletrônico, observada a data e 
horário limite estabelecidos neste Edital. 
10.1.1 - O acesso ao sistema e encaminhamento da proposta devem ser feitos pelos licitantes na 
página inicial do site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/, conforme manual fornecido e disponível 
na plataforma. 
 
10.2. Na data e hora estabelecidas neste edital, a sessão pública do Pregão Eletrônico será 
iniciada, com a abertura e divulgação das Propostas Comerciais, sendo avaliada a aceitabilidade 
das mesmas pelo Pregoeiro, mantido o sigilo estabelecido pelo sistema. 
 
10.3. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos 
neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 
 

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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10.4. Os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da etapa 
de lances, exclusivamente pelo meio eletrônico, observado o horário de duração e as regras 
estabelecidas neste edital, vedada a identificação do titular do lance.  
10.4.1 - Alegações posteriores não serão aceitas, caso o licitante não efetue lances. 
 
10.5. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo valor. 
 
10.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR TOTAL DO ITEM, observando 
o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
10.6.1 - Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 
sido anteriormente registrado no sistema. 
10.6.2 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
10.7. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
10.7.1 - Qualquer identificação do participante acarretará a sua exclusão do certame. 
 
10.8. O Modo de disputa a ser utilizado neste certame será o MODO ABERTO, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
10.8.1 - No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 
(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
10.8.2 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários (§1º do art. 30, Decreto Municipal 
nº 84/2021). 
10.8.3 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no §1º, a sessão 
pública será encerrada automaticamente (§2º do art. 30, Decreto Municipal nº 84/2021). 
10.8.4 - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do 
disposto no §1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa 
de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, 
mediante justificativa (§3º do art. 30, Decreto Municipal nº 84/2021). 
 
10.9. Permanecerá válida a proposta comercial encaminhada pelo sistema na hipótese de o licitante 
não encaminhar lances, sendo considerada para a classificação final.  
 
10.10. Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da proposta de menor 
preço em relação ao valor estimado da contratação. 
 
10.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
 
10.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
10.13. Problemas na operação do sistema deverão ser comunicados pelos licitantes, imediatamente 
ao provedor BBMNET.  
 
10.14. Havendo desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances. 
10.14.1 - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízos dos atos realizados. 
 
10.15. O Pregoeiro, quando possível, continuará a gerenciar a sessão, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
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10.16. Se a desconexão do pregoeiro durante a etapa de lances persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão será automaticamente suspensa, sendo reiniciada apenas após 
comunicação expressa aos participantes, informando data e horário para continuação da disputa. 
 
10.17. Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 
eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, 
para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.  
 
10.18. Após análise da proposta, especificações técnicas e documentação de habilitação, o 
Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 
 
10.19. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo 
o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 
 
10.20. DEMAIS CONDIÇÕES DA SESSÃO PÚBLICA 
 
10.20.1. Os licitantes, a qualquer momento, após finalizada a disputa, poderão registrar seus 
questionamentos para o Pregoeiro via Sistema, por meio do “chat”. 
 
10.20.2. Todas as mensagens constarão do histórico da “Ata de Sessão do Pregão”. 
 
10.20.3. Os questionamentos formulados pelos licitantes serão respondidos no link “Enviar 
Mensagens”. 
 
10.20.4. Quando necessário, o Pregoeiro poderá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a 
exequibilidade de seus preços por meio de documentos. 
 
10.20.5. Impugnado algum documento pelos demais licitantes, o detentor do menor preço deverá 
produzir prova de sua exatidão, em prazo a ser definido pelo Pregoeiro para cumprimento da 
diligência. 
 
10.20.6. O Pregoeiro, quando julgar necessário, poderá determinar a apresentação do documento 
original em 2 (dois) dias, com vistas à confirmação da autenticidade. 
 
10.20.7. Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com justificativa aceita 
pelo Pregoeiro, desde que apresentado requerimento no prazo inicialmente concedido. 
 
10.20.8. Após a análise da proposta e da documentação, o Pregoeiro poderá declarar o vencedor 
da disputa no sistema. 
 
10.20.9. No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o 
Pregoeiro procederá de acordo com o item 10.19 do Edital. 
 
10.20.10. Nessa etapa, o Pregoeiro também poderá negociar o preço com o licitante, para que 
sejam obtidas melhores condições para a Administração, primando pelo Princípio da Vantajosidade, 
observado disposto no art. 36 do Decreto Municipal nº. 84/2021. 
 
10.20.11. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

10.20.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação, bem como as declarações 

apresentadas pelo licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 

pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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10.20.13. O licitante interessado em recorrer deverá manifestar, motivadamente a intenção de 
interpor recurso, no prazo de 30 (trinta) minutos, a partir da manifestação do pregoeiro que declarou 
o vencedor do certame, exclusivamente via sistema, sob pena de decadência do direito de recurso. 
 
10.20.14. As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, a partir do dia 
seguinte ao término do prazo para manifestação, conforme item 13 deste edital. 
 
10.20.15. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões, no prazo de três dias, contados 
da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses, conforme item 13 deste edital. 
 
10.20.16. O licitante, cuja proposta comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de lances, 
interessado em recorrer, também deverá manifestar a sua intenção de interpor recurso. 

 
10.21. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.21.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 
 
10.21.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
10.21.3 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
10.21.4 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº. 8.666/93). 
 
10.21.5 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 
 
10.21.6 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 
 
10.21.7 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à 
proposta de outro licitante. 
 
10.21.8 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 

10.22. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
10.22.1 - A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
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10.22.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

a) A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

b) A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
credenciamento junto ao sistema eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 
 
10.23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
10.23.1 - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
10.23.2 - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 
 
10.23.3 - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 
 
11. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(EPP) E OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) 
 
11.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, as MEI, ME e EPP, 
deverão apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma 
restrição com relação à regularidade fiscal; 
 
11.2. Conforme art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/06, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.3. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
 
11.4. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 
 
11.5. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação, com fulcro no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.  
 
11.6. Nos termos do artigo 18 da Lei Municipal 5.354/2011 combinado com os artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações, nas licitações será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
 
11.7. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da forma prevista no item 11.8 abaixo. 
 
11.8. DO PROCEDIMENTO NA SESSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP 
 
11.8.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e 
às equiparadas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 
deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 
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11.8.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa.  

11.8.1.2 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas, ou que 
não apresentar documentação comprobatória, perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

11.8.1.3 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

11.8.1.4 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

11.8.1.5 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 
pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma deste 
edital. 
 
11.8.2. Caso ocorra a situação de empate descrita no item 11.8.1.4, o pregoeiro convocará o 
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem 
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance 
registrado para o lote no prazo de 05 (cinco) minutos. 
 
11.8.3. Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo 
acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas que 
porventura possuam lances ou propostas na situação do item 11.8.1.4 deverão ser convocadas, na 
ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 
 
11.8.4. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro apresentar lance 
inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, 
que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de 
habilitação e da proposta de preços, conforme edital. 
 
11.8.5. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 
preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do 
início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 
 
11.8.6. Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, por 
desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 
empate de que trata esta cláusula. 
 
11.8.7. Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor 
proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 11.8.1.5. 
 
11.8.8. No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa 
de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”. 
 
11.8.9. O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas 
obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada 
pessoa jurídica. 
 
12. IMPUGNAÇÕES 
 
12.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até três dias úteis anteriores 
à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio de formulário eletrônico no 
portal BBMNET (https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/), link “editais e resultados” e posteriormente 
“impugnar”. 
 

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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12.1.1 - A impugnação ao ato convocatório não terá efeito suspensivo, podendo o pregoeiro, em 
decisão motivada, atribuir efeito suspensivo sempre que o interesse público assim o exigir. 
  
12.1.2 - Caberá o pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de dois dias úteis após o recebimento 
da impugnação. 
 
12.1.3 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
12.1.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
12.1.5 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo 
sistema, bem como pelo site do Município, e vincularão os participantes e a administração. 
 
13. RECURSOS 
 
13.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de 
mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, no prazo de 30 (trinta) minutos, 
imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
13.1.1 - As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de três dias. 
13.1.2 - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, 
no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente. 
 
13.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio 
eletrônico, no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br - opção RECURSO e a apresentação de 
documentos relativos aos recursos, se houver, caso o sistema eletrônico não suporte recebe-los, 
deverão ser enviados por meio de protocolo postal ou entregues presencialmente no endereço Av. 
Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº. 10, Centro, CEP 36.400-026. 
 
13.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer ou 
a falta de interposição do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente 
a homologação do procedimento licitatório. 
 
13.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 
fundamentado à autoridade competente. 
 
13.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
13.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto 
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
 
13.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes 
através do sistema eletrônico. 
 
13.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
14.1. A adjudicação do objeto licitado será feita por MENOR PREÇO POR ITEM observado o 
disposto neste edital. 
 
14.2. Inexistindo declaração recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 
competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 
 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

18 

 

 

14.3. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente, ao mesmo tempo, adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
 
15. ATA DE REGISTRO DE PREÇO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
15.1. A Ata terá vigência de 12 meses. 
15.1.1. O contrato terá vigência de 12 meses, na hipótese de contratação do saldo remanescente da 
Ata, nos termos da Lei 8.666/93. 
 
15.2. O setor gerenciador da Ata e gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, será a 
Secretaria Solicitante, indicada no preâmbulo. 
 
15.3. Após a homologação do processo licitatório, o(s) ganhador(es), através do(s) representante(s) 
legal(s), deverão comparecer em até 05 (cinco) dias úteis, contados da homologação do certame, 
para assinatura da Ata, no horário estabelecido, no Setor de Contratos, situado na Av. Prefeito 
Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro Lafaiete/MG, tel.: (31) 99239-2003.  
 
15.4. Alternativamente, a Administração poderá encaminhar a Ata para assinatura por meio de 
correio eletrônico, caso em que o (s) licitante (s) ganhador (es) terá prazo impreterível de 72 
(setenta e duas) horas para conferência do documento, assinatura e devolução. 
 
15.5. A Ata devidamente assinada deverá ser devolvida por correspondência postal ou 
presencialmente no setor Jurídico da Prefeitura (Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº. 10, 
Centro, CEP 36.400-026). 
 
15.6. A Ata assinada digitalmente poderá ser devolvida por meio eletrônico (e-mail 
juridico@conselheirolafaiete.mg.gov.br), acompanhada da página de verificação/autenticação de 
conformidade da assinatura com a regulamentação da ICP-Brasil.  
 
15.7. Em concordância com o artigo 40, inciso II e o artigo 64 da Lei 8.666/93, a Administração 
Pública estabelece que o ganhador que não comparecer no prazo determinado, não retirar a Ata ou 
não a devolver no prazo hábil, sofrerá penalidades, sob infortúnio de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei nº. 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/02. 
 
15.8. Quando o fornecedor não atender ao item 15.3, deixando de cumprir o prazo para firmar a Ata 
ou não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificar os 
motivos para a Administração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, poderá esta 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, por item, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
15.9. As licitantes classificadas a partir do 2º lugar poderão aderir ao preço do 1º colocado através 
de manifestação de vontade por escrito, através de contato pelo chat do sistema, para convocação 
pelo inadimplemento do 1º colocado. 
 
15.10. A Secretaria solicitante será responsável por receber, autorizar, supervisionar, conferir e 
fiscalizar o objeto desta licitação, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
15.11. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, os servidores discriminados no item 9.1 do 
Anexo I – Termo de Referência, serão designados representantes para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens/prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 
 
15.12. O servidor Adão Roberto Meireles, lotado na Secretaria Municipal de Educação, fará a 
gestão da Ata/contrato, ficando responsável por certificar-lhe as condições de prazo de vigência, 
saldo contratual, ou outras que se fizerem necessárias para seu bom e fiel cumprimento. 
 
15.13. O Município de Conselheiro Lafaiete reserva-se o direito de não receber o objeto em 
desacordo com o previsto neste edital, podendo aplicar o disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

mailto:juridico@conselheirolafaiete.mg.gov.br
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15.14. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente e integralmente, após a verificação da 
conformidade do objeto com as especificações qualitativas e quantitativas e consequente aceitação. 
 
15.15. A Ata não obriga a Administração a efetivar as contratações, podendo realizar licitação 
específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, 
em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência. 
 
16. PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
16.1. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado conforme o item 10 do ANEXO I – 
Termo de Referência. 
 
16.2. No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências: nome do Banco, 
número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada. 
 
16.3. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da 
ordem bancária; 
 
16.4. Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância 
que desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que 
a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado; 
 
16.5. O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega 
do material e/ou da prestação efetiva do serviço, forem apresentados os atestados de regularidade 
referentes à Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 
 
16.6. O quantitativo previsto no objeto deste termo reflete apenas a possibilidade de aquisição dos 
produtos, no período de 12 (doze) meses. 
16.6.1 - Por se tratar de quantitativo estimado, não se obriga a PMCL a contratar tal quantitativo, 
sendo certo que, para efeito de pagamento, só serão considerados os produtos realmente 
solicitados pela Administração e efetivamente entregues pela Contratada. 
 
16.7. O Município de Conselheiro Lafaiete/MG reserva-se o direito de não receber o objeto em 
desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento convocatório, podendo 
aplicar as penalidades e sanções previstas na Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993 
e Legislação Municipal. 
 
16.8. A Ata a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser cancelado a qualquer tempo, 
com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, ambos da Lei Federal n° 
8.666/93. 
 
16.9. Até a assinatura da Ata, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se o 
Município de Conselheiro Lafaiete tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, 
conhecido após o julgamento. 
 
16.10. Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item 
anterior, o Município de Conselheiro Lafaiete poderá convocar as licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002. 
 
16.11. A dotação orçamentária para o exercício de 2022, destinada ao pagamento do objeto licitado 
está prevista e indicada no processo pela área competente da Prefeitura Municipal de Conselheiro 
Lafaiete, sob os números indicados no item 3 do Anexo I – Termo de Referência. 
 
16.11.1 - As partes das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2022 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros. 
 
16.12. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso 
até seu recebimento regular. 
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16.13. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
16.14. 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. 
 
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
17.1. Não cumprimento do constante neste edital e seus anexos, pela inexecução total ou parcial da 
Ata/Contrato, estará sujeito às penalidades previstas no art. 47 do Decreto Municipal nº 84/21, e 
subsidiariamente no art. 7º da Lei 10.520/02, na Lei Federal 8666/93 e nos demais dispositivos 
legais que regem a presente licitação. 
 
17.2. O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, sem 
prejuízo das multas previstas em lei, no contrato e das demais cominações legais. 
 
17.3. As sanções serão registradas e publicadas em portal próprio. 
 
18. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
18.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
 
18.1.1 - Anexo I - Termo de Referência - Especificação do Objeto; 
18.1.2 - Anexo II - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; 
18.1.3 - Anexo III - Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação;  
18.1.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
18.1.5 - Anexo V - Modelo de Declaração que Cumpre a Cota de Aprendiz; 
18.1.6 - Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preço; 
18.1.7 - Anexo VII - Minuta de Contrato de Fornecimento. 
 
18.2. A licitante é responsável pela veracidade, fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
18.3. Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 
especificado e válido. 
 
18.4. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento das 
exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Eletrônico, assumindo como firme e 
verdadeira sua proposta e lances. 
 
18.5. Os documentos em cópias simples deverão estar obrigatoriamente autenticados em 
cartório ou pela Equipe de Apoio. 
18.5.1 - O Pregoeiro poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à 
confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar necessário ou se o 
documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da 
diligência. 
18.5.2 - Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pelo Pregoeiro ou Equipe de 
Apoio, ou cópia autenticada por cartório. 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

21 

 

 

18.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 
certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que 
não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no art. 45 do Decreto Municipal 
nº 84/21 no § 3° do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 
18.6.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 
inabilitação do licitante. 
 
18.7. A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 
condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria. 
 
18.8. As decisões do Pregoeiro serão encaminhadas as partes interessadas através do sistema, 
podendo ser divulgadas no site www.conselheirolafaiete.mg.gov.br. 
 
18.9. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de 
Conselheiro Lafaiete revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante 
ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação. 
 
18.10. O Município de Conselheiro Lafaiete poderá alterar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura, o que será divulgado pela mesma forma que se 
deu o texto original do Edital, especialmente no site www.conselheirolafaiete.mg.gov.br. 
 

18.11. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, conforme previsto no item 9.1 do Anexo I – 

Termo de Referência. 
 
18.12. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 
 
18.13. Os prazo e locais de entrega dos produtos e demais condições de execução do objeto 
encontram-se previstos nos itens 4 e 6 do Anexo I – Termo de Referência. 
 

19. DA DESCRIÇÃO/QUANTIDADE E DO VALOR DE REFERÊNCIA 
 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL / SERVIÇO 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
UNITÁRIO 

VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL 

1 10.000 PCTE 

AÇÚCAR, TIPO CRISTAL -  açúcar cristal branco, deverá ser de origem 
vegetal fabricado a partir de sacarose de cana de açúcar, livre de 
fermentação, de parasitos e de detritos animais ou vegetais, não contendo 
glúten. Embalagem primária: plástica de polipropileno transparente e 
resistente, original do fabricante, termossoldado. Os fardos e as 
embalagens não serão aceitos com qualquer alterações (rasgos ou furos). A 
embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do 
lote. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Deve 
atender a Resolução da Anvisa - RDC nº 271, de 22 de setembro de 2005. 
Embalagem com 5kg. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou 
de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 19,03 R$ 190.300,00 

2 1.000 UNID. 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO A BASE DE SUCRALOSE - Adoçante 
composto por água, edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k, 
espessante carboximetilcelulose, conservante benzoato de sódio e 
acidulante ácido cítrico. Não contém glúten. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, quantidade do 
produto, prazo de validade de pelo menos 2 anos a cada recebimento e 
informações nutricionais. Embalagem: embalagem plástica com dosador de 
gotas. Suas condições devem estar de acordo com a portaria 38 de 
13/01/98 da ANVISA e NTA 83 (Decreto 12.486/78). Validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. Embalagem de 100ml. A entrega será 
feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 9,80 R$ 9.800,00 
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3 50.000 UNID. 

ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, COPO 200ML - acondicionada em 
copo de polietileno, lacrado com tampa aluminizada; com validade mínima 
de 6 meses a contar da data da entrega. Caixa com 48 unidades; suas 
condições deverão estar de acordo com o (dec.3029 de 16/04/99) e (res.rdc 
n°274, de 22/09/2005). Embalagem de 200ml. A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

R$ 0,72 R$ 36.000,00 

4 5.000 UNID. 

ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, GARRAFÃO 20L - acondicionada 
em garrafão fabricado em resina virgem, com tampa de pressão e lacre, 
contendo 20 (vinte) litros, com validade mínima de 6 meses a contar da data 
da entrega. Embalagem 20L. A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

R$ 27,00 R$ 135.000,00 

5 5.000 UNID. 

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ - mistura em pó para o preparo de 
achocolatado, enriquecido com vitaminas e minerais. O produto deve estar 
com suas características de cor, sabor, cheiro, preservadas, deve ser 
formulado a partir de matérias-primas selecionadas. A embalagem deve 
conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Embalagem: 
acondicionado em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, 
hermeticamente selados em caixa de papelão com saco de polietileno, ou 
pote plástico. Embalagem 1 kg. Validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de 
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 13,50 R$ 67.500,00 

6 1.000 UNID. 

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ DIETÉTICO - sendo obtido de 
matéras primas são e limpo, isenta de matérias terrosas e parasitas. Cascas 
de semente de cacau e outros detristos vegetais. Composto por 
Maltodextrina, cacau em pó lecitinado, vitaminas, minerais, edulcorantes 
artificiais. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e 
número do lote. Embalagem: pote de plástico. Validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. Embalagem de 210gr.  A entrega será 
feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 14,44 R$ 14.440,00 

7 2.000 UNID. 

AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho. Deve ser fabricado 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e 
parasitas. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro 
não característico. Validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem primária: embalagem plástica de polietileno leitoso, 
dentro de caixa original do fabricante contendo data de fabricação, data de 
validade e número do lote. Embalagem de 500g. A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

R$ 6,38 R$ 12.760,00 

8 90.000 PCTE 

ARROZ AGULHINHA, TIPO 1 - beneficiado, polido, com no mínimo 80% de 
grão inteiros, medindo aproximadamente 6mm, após o polimento. 
Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado. 
Os fardos e as embalagens não serão aceitos com quaisquer alterações 
(rasgos ou furos). A embalagem deve conter data de fabricação, data de 
validade e número do lote. Validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem com 5kg. A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

R$ 19,71 R$ 1.773.900,00 

9 5.000 UNID. 

AVEIA EM FLOCOS FINOS - produto resultante da moagem de grãos de 

aveia após limpeza e classificação,  isenta de mofo, livre de parasitas e 
substâncias nocivas. Validade de 6 meses a contar da data de entrega. 
Embalagem: primária - em plástico polietileno atóxico; secundária - caixa de 
papelão resistente. A embalagem deve conter data de fabricação, data de 
validade e número do lote. Embalagem de 200g.  A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

R$ 4,30 R$ 21.500,00 

10 5.000 UNID. 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - produto extraído da azeitona, com 
acidez máxima de 0,8%. Embalagem de vidro contendo identificação do 
produto, prazo de validade e data de fabricação com registro do Ministério 
da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de 
500ml. Validade de 06 meses a contar da data de entrega. A entrega será 
feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 23,46 R$ 117.300,00 

11 1.000 UNID. 

BICARBONATO DE SÓDIO -  sal de sódio do ácido carbônico. Embalagem: 
primária - em plástico polietileno atóxico. Embalagem de 80gr. A 
embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do 
lote. Validade de 12 meses a contar da data de entrega. A entrega será feita 
nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 2,60 R$ 2.600,00 
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12 72.000 PCTE 

BISCOITO DE SAL, TIPO CREAM CRACKER - Constituído de farinha de 
trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, sal, 
extrato de malte, açúcar invertido, amido, fermento biológico, açúcar, e 
outros ingredientes permitidos. 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. A 
embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do 
lote. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 400g. Validade de 6 

meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

R$ 5,66 R$ 407.520,00 

13 72.000 PCTE 

BISCOITO DE SAL, TIPO SALPET - Constituído de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar 
invertido, creme de milho ou amido de milho, sal, fermentos químicos, 
estabilizante, antiumectante e outros ingredientes permitidos. 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. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade 
e número do lote. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 200g. 
Validade de 6 meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

R$ 3,60 R$ 259.200,00 

14 15.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, SABOR CHOCOLATE - Constituído de farinha de Trigo 
Fortificada com ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal, Cacau em 
pó, Açúcar Invertido, Ovo Integral Desidratado, Sal, Manteiga, Estabilizante 
Lecitina de Soja, Fermentos Químicos (Bicarbonato de Amônio e 
Bicarbonato de Sódio), Acidulante Ácido Láctico e Aromatizante. 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. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade 
e número do lote. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 330g. 
Validade de 6 meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

R$ 5,80 R$ 87.000,00 

15 72.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, SABOR COCO - Constituído de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura 
vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), 
estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial, e outros ingredientes 
permitidos. Pode conter traços de leite e/ou soja. Deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, 
devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os 
biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de caracteres organolépticos 
anormais. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e 
número do lote. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 400g. 
Validade de 6 meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

R$ 7,00 R$ 504.000,00 

16 72.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, SABOR LEITE -  Constituído de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato 
de amônio e bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e aromatizante 
e outros ingredientes permitidos. 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. A 
embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do 
lote. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 400g. Validade de 6 
meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

R$ 6,55 R$ 471.600,00 

17 2.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, SEM GLÚTEN - Constituído de amido de milho, açúcar, 
ovos, leite em pó, margarina e sal. Contém bicarbonato de amônia. Não 
poderá conter nenhum ingrediente que contenha glúten. Embalagem de 
plástico atóxica. Embalagem com 200gr. Validade de 6 meses a contar da 

data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de 
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 12,44 R$ 24.880,00 
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18 15.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - Constituído de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, 
amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico e 
aromatizante e outros ingredientes permitidos. Contém glúten. Embalagem 
plástica impermeável. Embalagem de 400g. Validade de 6 meses a contar 
da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de 
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 5,38 R$ 80.700,00 

19 15.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA - Constituído de farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, 
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e 
bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico e aromatizante e outros 
ingredientes permitidos. Contém glúten. Embalagem plástica impermeável. 
Embalagem de 400g. Validade de 6 meses a contar da data da entrega. A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha 
de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 6,12 R$ 91.800,00 

20 5.000 PCTE 

BISCOITO POLVILHO - Constituído de polvilho azedo, polvilho doce, 

gordura vegetal, ovos, sal refinado e leite de soja em pó. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. 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. A embalagem deve conter data de 
fabricação, data de validade e número do lote. Embalagem plástica atóxica. 
Embalagem de 170g. Validade de 6 meses a contar da data da entrega. A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha 
de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 5,97 R$ 29.850,00 

21 5.000 UNID. 

CACAU EM PÓ - cacau em pó natural 100% cacau. Não contém glúten. 
Não alcalino, sem aditivos químicos, sem adição de açúcar, livre de aromas 
artificiais, livre de gorduras trans, sem lactose. A embalagem deve conter 
data de fabricação, data de validade e número do lote. Embalagem plástica 
atóxica. Embalagem de 500 gr. Validade de 30 dias a contar da data da 
entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 22,15 R$ 110.750,00 

22 72.000 PCTE 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - extraforte. Aparência: pó homogêneo, fino; 
cor: variando do castanho claro ao castanho escuro; sabor e cheiros 
próprios. Procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, 
acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo.  Embalagem: primária, própria, fechada a 
vácuo, constando identificação do produto, inclusive classificação e a 
marca; nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e peso líquido; número de registro no órgão competente, com selo 
de pureza ABIC.  O produto deverá obedecer à Instrução do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e complementarmente a Norma de 
Qualidade recomendável ABIC/PQC,de 28/04/2004, que estabelece 
requisitos técnicos de qualidade. Embalagem de 500g. Validade de 6 
meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

R$ 11,27 R$ 811.440,00 

23 7.000 PCTE 

CANJIQUINHA - Canjiquinha de milho, amarela, tipo 1, embalada em 
pacote plástico transparente atóxico, resistente, termosoldado. Embalagem 
de 500g. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e 
número do lote. Validade de 06 meses a contar da data da entrega. A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha 
de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 3,27 R$ 22.890,00 

24 15.000 UNID. 

EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO – composto por tomate, sem 

pele, sem semente, sem adição de sal, açúcar, gorduras e conservantes. 
Ingredientes: tomate. Embalagem plástica de 300g a 350g. A embalagem 

deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade 
mínima de 03 meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

R$ 2,68 R$ 40.200,00 

25 5.000 PCTE 

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - branca, seca, fina, tipo 1, isenta de 
matéria terrosa, parasitas e larvas; sem fermentação ou ranço; sem bolores 
ou leveduras; em embalagem polietileno atóxico, resistente, termossoldado 
e/ou em filem de poliéster metalizado. Embalagem de 1kg. A embalagem 
deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade 
mínima de 06 meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

R$ 5,09 R$ 25.450,00 
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26 5.000 PCTE 

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - torrada, seca, fina, tipo 1, isenta de 
matéria terrosa, parasitas e larvas; sem fermentação ou ranço; sem bolores 
ou leveduras; em embalagem polietileno atóxico, resistente, termossoldado 
e/ou em filem de poliéster metalizado. Embalagem de 1kg. A embalagem 
deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade 
mínima de 06 meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

R$ 5,77 R$ 28.850,00 

27 5.000 PCTE 

FARINHA DE MILHO - Produto obtido pela ligeira torração do grão de 
milho, desgerminado ou não, previamente macerado socado e peneirado, 
deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidas ou rançosas, com 
umidade máxima de 14%p/p, com acidez máxima de 2%p/p, com no mínimo 
de 6%p/p de proteína.  Embalagem de 1kg. A embalagem deve conter data 
de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 06 
meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

R$ 4,63 R$ 23.150,00 

28 4.000 PCTE 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Produto obtido a partir de cereal limpo 

desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito 
estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. 
Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro 
próprio e sabor próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor máx. 
de cinzas de 0,68% . Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. Embalagem 
plástica, atóxico e termossoldado. Embalagem de 1kg. A embalagem deve 
conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade 
mínima de 06 meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

R$ 5,29 R$ 21.160,00 

29 90.000 PCTE 

FEIJÃO CARIOQUINHA - Feijão do tipo carioquinha, novo, tipo 1, 
constituído de grãos da mesma coloração, admitindo-se no máximo 5% de 
mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedades da classe 
cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, 
brotados, imaturos e mofados. Embalagem primária saco de polietileno 
atóxico resistente, termossoldado. Embalagem de 1kg. A embalagem deve 
conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade 
mínima de 06 meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 

pela referida Secretaria. 

R$ 7,14 R$ 642.600,00 

30 90.000 PCTE 

FEIJÃO PRETO - Novo, tipo 1 constituído de grãos da mesma coloração, 
admitindo-se no máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de 
mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, 
pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados. 
Embalagem primária saco de polietileno atóxico resistente, termossoldado. 
Embalagem de 1kg. A embalagem deve conter data de fabricação, data de 
validade e número do lote. Validade mínima de 6 meses a contar da data da 
entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 7,13 R$ 641.700,00 

31 3.000 UNID. 

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - Composto por amido de milho ou fécula de 
mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. 
Produto deve se apresentar bom estado de conservação, com ausência de 
qualquer característica que não seja inerente ao produto. Embalagens 
íntegras e livres de sujidades. Embalagem: pote plástico em polietileno de 
alta densidade, com tampa de rosca em polietileno de alta densidade. 
Embalagem de 100g. A embalagem deve conter data de fabricação, data 

de validade e número do lote. Validade mínima de 6 meses a contar da data 
da entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 3,14 R$ 9.420,00 

32 2.000 UNID. 

FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTEÍCA DE SORO DE 
LEITE - 0 a 6 meses - Soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, 
leite em pó desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo de canola, 
galacto-oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, 
citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, 
selenato de sódio), lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas (vitamina 
C, taurina, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina 
B6, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, 
vitamina B12) e L-camitina. Embalagem de lata com vedação em alumínio e 
tampa. Embalagem de 400g. A embalagem deve conter data de fabricação, 
data de validade e número do lote. Validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega. Deve atender a Resolução da ANVISA – RDC nº 44/2011 
(Regulamento Técnico para fórmulas infantis de seguimento para lactentes 
e crianças de primeira infância). A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

R$ 31,93 R$ 63.860,00 

33 2.000 UNID. 

FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTEÍCA DE SORO DE 
LEITE - a partir de 6 meses - Soro de leite desmineralizado, maltodextrina, 
lactose, leite em pó desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo de 
canola, galacto-oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais (citrato de 

R$ 31,36 R$ 62.720,00 
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cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de 
potássio, selenato de sódio), lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas 
(vitamina C, taurina, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, 
vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, 
vitamina D, vitamina B12) e L-camitina.  Embalagem de lata com vedação 
em alumínio e tampa. Embalagem de 400g. A embalagem deve conter data 
de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 6 
meses a contar da data da entrega. Deve atender a Resolução da ANVISA 
– RDC nº 44/2011 (Regulamento Técnico para fórmulas infantis de 
seguimento para lactentes e crianças de primeira infância).  A entrega será 
feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

34 2.000 UNID. 

FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTEÍCA DE SORO DE 
LEITE - a partir de 01 ano Soro de leite desmineralizado, maltodextrina, 
lactose, leite em pó desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo de 
canola, galacto-oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais (citrato de 
cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de 
potássio, selenato de sódio), lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas 

(vitamina C, taurina, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, 
vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, 
vitamina D, vitamina B12) e L-camitina. O produto deverá ser isento de 
sacarose e aromatizantes.  Embalagem de lata com vedação em alumínio e 
tampa. Embalagem de 800g. A embalagem deve conter data de fabricação, 
data de validade e número do lote. Validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega.  Deve atender a Resolução da ANVISA – RDC nº 44/2011 
(Regulamento Técnico para fórmulas infantis de seguimento para lactentes 
e crianças de primeira infância).A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

R$ 45,30 R$ 90.600,00 

35 90.000 PCTE 

FUBÁ - Fubá mimoso de milho, produto obtido pela moagem do grão de 
milho, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão 
estar úmidos ou rançosos, com umidade máxima de 15%p/p, com acidez 
máxima de 5%p/p, com no mínimo de 7%p/p de proteína. Com o rendimento 
mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. 
Embalagem primária saco de polietileno atóxico resistente, termossoldado. 
Embalagem de 1kg. A embalagem deve conter data de fabricação, data de 
validade e número do lote. Validade mínima de 6 meses a contar da data da 
entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 4,57 R$ 411.300,00 

36 5.000 UNID. 

IOGURTE NATURAL - Produto composto por leite e/ou leite reconstituído 
padronizado em seu conteúdo de gordura. Cultivos de bactérias lácticas 
e/ou cultivos de bactérias lácticas específicas. Deverá ter registro no 
Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em carros 
fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (até 10ºc ou 
de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a características do 
produto. De modo que as embalagens não se apresentem estufadas ou 
alteradas. O produto deve ser fabricado com matérias-primas sãs e limpo, 
isentas de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. 
Embalagem primária: plástico atóxico, resistente, com tampa, capacidade 
de volume para 900 gramas. Contendo, na própria embalagem, as 
seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote data 
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); Nome e 
endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou 
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e nº de registro 
em vigência no órgão competente; Outras informações. A entrega será feita 
nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 10,91 R$ 54.550,00 

37 2.000 UNID. 

IOGURTE NATURAL DESNATADO - Iogurte natural desnatado, sem 

sabor, sem corante, contendo apenas leite desnatado e/ou leite desnatado 
reconstituído, leite em pó desnatado, proteínas lácteas e fermento lácteo. 
Embalagem de aproximadamente 170g. Contendo, na própria embalagem, 
as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote 
data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); 
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume 
líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e nº 
de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha 
de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 3,06 R$ 6.120,00 

38 2.000 UNID. 

IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE - Iogurte sem lactose. 
Características técnicas: iogurte sem lactose, indicado para pessoas com 
intolerância a lactose. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, preparado 
de fruta, fermentos lácteos e enzima lactase. Não poderá conter 
edulcorantes, lactose e nem corantes artificiais. O produto não deverá 
apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não 
característica do produto, ou problemas na vedação da embalagem. 
Unidade de aproximadamente 170g. A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 

R$ 2,96 R$ 5.920,00 
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referida Secretaria. 

39 1.000 UNID. 

LEITE DESNATADO LONGA VIDA (UHT) - fluído, processado em usina de 
beneficiamento através do sistema Ultra High Temperature (UHT) com 
fiscalização permanente. O produto deve apresentar cor branca interior e 
sabor característico, acondicionado em embalagem Tetra Pack ou Tetra 
Brick Asseptic. As bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar 
perfeitas, sem orifícios ou defeitos que prejudiquem a qualidade e o valor 
nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, 
corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido 
intenso ou problemas de vedação da embalagem. Embalagem de 1L. 
Validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega.  A entrega será 
feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 4,36 R$ 4.360,00 

40 50.000 PCTE 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - instantâneo rico em ferro e vitaminas, obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana. 
Cor: branco amarelado. Sabor e odor: agradável, não rançoso, semelhante 
ao leite fluido. O leite não deve formar grumos quando diluído em água, 
ficando totalmente homogêneo, sendo de rápida mistura o produto. 
Embalagem: aluminizada, intacta, bem vedada, livre de parasitas e 
substâncias nocivas. Embalagem de 1kg. Validade de 06 meses a contar 

da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de 
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 28,93 R$ 1.446.500,00 

41 3.000 UNID. 

LEITE SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE (UHT) - composto por Leite 
semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de 
sódio, monofosfato de sódio e ifosfato de sódio. fluído, processado em usina 
de beneficiamento através do sistema Ultra High Temperature (UHT) com 
fiscalização permanente. O produto deve apresentar cor branca interior e 
sabor característico, acondicionado em embalagem Tetra Pack ou Tetra 
Brick Asseptic. As bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar 
perfeitas, sem orifícios ou defeitos que prejudiquem a qualidade e o valor 
nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, 
corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido 
intenso ou problemas de vedação da embalagem. Embalagem de 1L. 
Validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega.  A entrega será 
feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 5,22 R$ 15.660,00 

42 6.000 PCTE 

MACARRÃO MIÚDO PARA SOPA - Composto por sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum. 
Fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade, 
livre de materiais terrosa, parasito, larvas e detritos animais e vegetais. 
Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada. 
Embalagem de 500g. Validade de 06 meses a contar da data da entrega. A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha 
de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 4,00 R$ 24.000,00 

43 90.000 PCTE 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Composto por sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum. 
Fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade, 
livre de materiais terrosa, parasito, larvas e detritos animais e vegetais. 
Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada. 
Embalagem de 500g. Validade de 06 meses a contar da data da entrega. A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha 
de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 3,85 R$ 346.500,00 

44 90.000 PCTE 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Composto por sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum. 
Fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade, 
livre de materiais terrosa, parasito, larvas e detritos animais e vegetais. 
Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada. 
Embalagem de 500g. Validade de 06 meses a contar da data da entrega. A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha 
de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 4,13 R$ 371.700,00 

45 1.000 PCTE 

MACARRÃO TIPO SEM GLÚTEN - Composto por farinha de arroz e 
cúrcuma. Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, 
termosselada. Embalagem de 500g. Validade de 3 meses a contar da data 
da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 5,69 R$ 5.690,00 

46 5.000 UNID. 

MANTEIGA - Manteiga, de primeira qualidade, pura com sal. O produto 
deverá ter registro no ministério da saúde e/ou agricultura, em embalagens 
e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e adequadas, 
respeitando a características do produto. De modo que as embalagens não 
se apresentem estufadas ou alteradas. Embalagem com 500g, contendo 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 18,53 R$ 92.650,00 
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47 90.000 UNID. 

ÓLEO DE SOJA REFINADO - extraído da soja por processo de 
refinamento, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias 
estranhas ou qualquer substância nociva. Embalado em embalagem 
plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada 
segundo legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do 
fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão 
competente. Embalagem 900ml. Validade de 6 meses a contar da data da 
entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 10,52 R$ 946.800,00 

48 120.000 UNID. 

PÃO FRANCÊS - produto fermentado, preparado com farinha de trigo, sal, 
e água, que se caracteriza por casca crocante de cor uniforme castanho 
dourado e miolo de cor branco de textura e granulação fina. O pão deve 
apresentar integridade da massa (não esfarelar ao toque), tamanho regular. 
Não deve estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte 
inferior do pão (evidência de formas sujas). Fabricação máxima de 1 dia. O 
pão deve ter aproximadamente 50gr. Embalagem plástica atóxica. A 

entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha 
de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 0,65 R$ 78.000,00 

49 90.000 PCTE 

SAL REFINADO IODADO - Com granulação uniforme e cristais brancos; 

com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagens de sais de iodo 
de no mínimo 10 mg e no máximo de 15 mg de iodo por kg, sem impurezas. 
Embalagens plásticas atóxica termossoldada. Embalagem de 1 kg. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. A embalagem 
deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha 
de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

R$ 1,51 R$ 135.900,00 

50 5.000 UNID. 

TEMPERO DE BOA QUALIDADE - Composto por sal, cebola, alho, 
Realçador de sabor glutamato monossódico, salsa, manjericão, cebolinha e 
antioxidante (ácido cítrico). Embalagem: pote plástico vedado com papel 
laminado e tampa plástica. Embalagem de 500g. A embalagem deve conter 
data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade de 12 
meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

R$ 4,65 R$ 23.250,00 

 
Valor total estimado: R$ 10.901.340,00 (dez milhões, novecentos e um mil, trezentos e 
quarenta reais). 
 
19.1. Foram considerados para cálculo e descrição dos valores unitários e totais descritos na 
planilha acima os valores de referência constantes dos mapas do sistema informatizado, 
considerando-se 2 (duas) casas decimais após a vírgula, desprezando-se os valores inferiores ao 
centavo, justificando-se eventual divergência com os relatórios decorrente a desconsideração das 
dízimas periódicas. 
 
20. DO FORO 

 
20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete para dirimir quaisquer dúvidas ou 
controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 
21. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
21.1. Será permitida adesão à Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal vigente. 

 
 

Conselheiro Lafaiete/MG, 27 de maio de 2022. 
 

 
Alisson Dias Laureano 

Pregoeiro
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Processo Licitatório nº 028/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022 RP nº 014/2022 
 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. DO OBJETO 

1.1. Futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios com entrega parcelada, conforme 

necessidade da Secretaria Municipal de Educação, para utilização nas próximas remessas do Kit de 

alimentação escolar em tempo de pandemia e/ou aulas presenciais. 

1.2. Trata-se de recurso federal do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e pelo 

recurso Quota parte Estadual do Salário Educação (QESE) como forma da contrapartida municipal. 

1.3. A presente aquisição de Gêneros Alimentícios com entrega parcelada para montagem dos 

kits de alimentação escolar, há necessidade desse item para a composição do KIT de merenda 

escolar, para fornecimento em período da pandemia, com base na Lei n° 13.987, de 7 de abril de 

2020, art. 21-A. onde altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter 

excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou 

calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas 

públicas de educação básica. 

 

2. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

As especificações constam no Anexo I deste Termo. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da Administração Municipal, para o exercício de 2022 sob a rubrica: 

 

Projeto atividade 12.122.0012.2054 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 120 Fonte de recurso 101 

Projeto atividade 12.306.0011.2059 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 123 Fonte de recurso 144 

Projeto atividade 12.306.0011.2059 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 124 Fonte de recurso 147 

Projeto atividade 12.306.0011.2190 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 125 Fonte de recurso 144 

Projeto atividade 12.306.0011.2190 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 126 Fonte de recurso 147 

Projeto atividade 12.306.0011.2201 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 128 Fonte de recurso 144 

Projeto atividade 12.306.0011.2201 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 127 Fonte de recurso 147 

Projeto atividade 12.306.0011.2202 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 130 Fonte de recurso 100 

Projeto atividade 12.306.0011.2202 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 129 Fonte de recurso 144 

Projeto atividade 12.306.0011.2210 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 131 Fonte de recurso 144 

Projeto atividade 12.306.0011.2210 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 132 Fonte de recurso 147 

Projeto atividade 12.306.0011.2211 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 133 Fonte de recurso 144 

Projeto atividade 12.306.0011.2211 Código 3.3.90.30.00.00 Ficha 134 Fonte de recurso 147 
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4. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

I) O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

Solicitação de Fornecimento/Ordem de Serviço; 

II) O local de entrega: Os produtos deverão ser entregues diretamente nas Escolas Municipais, 

conforme endereços constantes do Anexo II; 

III) Horário de entrega: 07h às 13h; 

IV) Responsável pelo recebimento: quaisquer funcionários do quadro da escola. Os telefones 

de contato seguem no anexo II; 

V) No momento do recebimento, o produto será verificado por responsável a sua conformidade 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

VI) O produto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituído/corrigido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, 

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

VII) Caberá à empresa contratada arcar com as despesas de embalagem e frete dos bens a 

serem substituídos ou despesas para correção de defeitos ou vícios nos serviços. 

VIII) O produto será recebido definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação mediante Termo Circunstanciado. 

IX) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

X) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Termo de Referência ou vício oculto ou de 

difícil constatação. 

XI) O produto deverá ser entregue acondicionado em embalagem própria, para cada item, 

preferencialmente em material reciclável, com o menor volume possível, de forma a garantir a 

máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.  

XII) As embalagens deverão conter as seguintes informações:  

a) Identificação do produto e nome do produto;  

b) Data de fabricação; 

c) Data de validade; 

d) Lote; 

e) Ingredientes; 

f) Tabela nutricional; 

g) Peso. 

XIII) Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE devem atender ao 

disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, do MS, e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento/serviço 

efetivamente prestado, conforme objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste termo de referência, no 

edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste termo de referência, edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias ou defeitos. 

6.1.4. Executar o objeto em local indicado pela Contratante e no prazo estabelecido neste Termo de 

Referência, competindo à Contratante providenciar as condições necessárias que possibilitem a fiel 

execução do contrato. 

6.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

6.1.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante, em 

decorrência da entrega do produto, incluindo-se danos causados a terceiros, a que título for. 

6.1.7. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 

deste Termo de Referência, sem prévia autorização da Contratante. 

6.1.8. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam independentemente de solicitação. 
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7. SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução 

do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados, o servidor deverá ser a cantineira ou auxiliar de serviços escolares de cada escola.  

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

9.3 O fiscal indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

9.4 O fiscal representante da Contratante deverá comunicar à Contratada por escrito, quanto a 

qualquer ocorrência ou anormalidades identificadas durante a execução do contrato, dando-lhe 

prazo para correção. 

9.5. O servidor Adão Roberto Meireles, lotado na Secretaria Municipal de Educação, fará a gestão 

do contrato, ficando responsável por verificar-lhe as condições de prazo de vigência, saldo 

contratual, ou outras que se fizerem necessárias para seu bom e fiel cumprimento. 

 

10. PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento definitivo do objeto, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pela contratada. 

10.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 

na nota fiscal apresentada. 

10.3. A liberação do pagamento depende da manutenção das condições de habilitação da 

contratada, devendo ser verificada pelo gestor do contrato. 
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9.1. Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá apresentar a Contratante a 1ª via da Nota 

Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega dos serviços (termo de aceite 

definitivo). 

9.2. Para a realização do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal, o nome do 

Banco, número de conta bancária e agência, bem como dados do processo licitatório, contrato e 

ordem de fornecimento que originou a despesa. 

9.3. O pagamento será efetuado de acordo com os valores estipulados no Contrato, sendo realizado 

de acordo com a Ordem de Serviço e aferição da entrega/execução. 

9.4. O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do 

serviço forem apresentados os atestados de regularidade referentes à Seguridade Social – INSS, 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

– ISSQN. 

9.5. O pagamento será efetuado pela Contratante após apresentação da nota fiscal, uma vez 

cumprida todos os critérios e condições estabelecidos neste Termo de Referência e cláusula 

estipuladas no Contrato. 

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O contratado que cometer infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 

10.520/2002, estará sujeito às penalidades previstas nas referidas legislações além das previstas 

em edital de licitação e contrato/Ata. 

 

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1. A Ata terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura. 

12.2. Havendo saldo remanescente ao final da vigência da Ata, poderá ser celebrado contrato de 

fornecimento de saldo remanescente. 

 

13. DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 

O Secretário Albano de Souza Tibúrcio, enquanto ordenador de despesa, declara para fins do 

disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF Nº 101/2000, que a despesa que se pretende 

realizar tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual (LOA) e 

compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), 

conforme art. 16, inciso II, §§ 1º e 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14. 1. A contratação dos gêneros alimentícios no âmbito do PNAE deverá ocorrer deverá ser 

realizada por meio de licitação pública, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, nos termos 

da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 

acordo com o artigo 27 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE. 

14.1.1. A EEx (Entidade executora) que se utilizar de modalidade de licitação diversa do pregão 

eletrônico deverá apresentar a(s) devida(s) justificativa(s) em sistema disponibilizado pelo FNDE. 
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14.2. Nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios do PNAE, as EEx devem realizar 

pesquisa de preços prévia mediante a utilização dos seguintes parâmetros:  

I – painel de Preços do Comprasnet, disponível no endereço eletrônico 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;  

II – pesquisa publicada em mídia especializada e em sítios eletrônicos especializados ou de acesso 

público, desde que contenha a data e a hora de acesso, especialmente:  

a) preços da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, disponíveis em 

https://www.conab.gov.br/info-agro/precos?view=default;  

b) preços das Centrais Estaduais de Abastecimento – Ceasas, disponíveis em 

http://www.ceasa.gov.br;  

c) outros bancos informativos oficiais de preços regionais;  

III – painel de preços praticados no âmbito do PNAE, disponível em http://www.fnde.gov.br;  

IV – pesquisa com os fornecedores que atuem no ramo do objeto licitado, preferencialmente 

sediados no município, mediante solicitação e identificação formal, desde que as datas das 

pesquisas não se diferenciem em mais de cento e oitenta dias.  

14.3. Serão utilizadas, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, 

a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo 

incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados 

neste artigo.  

14.4. A utilização do parâmetro previsto no inciso IV exige a combinação de, pelo menos, mais um 

dos referenciais dos incisos I, II ou III, demonstrada, no processo administrativo, a metodologia 

utilizada para obtenção do preço de referência.  

14.5. A aplicação deste artigo não impede a utilização de outros critérios ou metodologias para 

obtenção do preço de referência, desde que devidamente justificada pela autoridade competente e 

demonstrada a vantajosidade para a Administração.  

14.6. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial quando houver 

grande variação entre os valores apresentados, excluindo-se os preços manifestamente 

inexequíveis ou os excessivamente elevados, seguindo critérios fundamentados e registrados no 

processo administrativo.  

14.7. O servidor responsável pela elaboração da pesquisa de preços deverá ser identificado por 

nome e CPF em sistema de prestação de contas gerido pelo FNDE. 

 
Conselheiro Lafaiete, 06 de janeiro de 2022. 

 
 

Adão Roberto Meireles 
Gerente Administrativo 

 
 

Prof. Albano de Souza Tibúrcio 
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL / SERVIÇO 

1 10.000 PCTE 

AÇÚCAR, TIPO CRISTAL -  açúcar cristal branco, deverá ser de origem vegetal fabricado a partir de 
sacarose de cana de açúcar, livre de fermentação, de parasitos e de detritos animais ou vegetais, não 
contendo glúten. Embalagem primária: plástica de polipropileno transparente e resistente, original do 
fabricante, termossoldado. Os fardos e as embalagens não serão aceitos com qualquer alterações (rasgos 
ou furos). A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade 
mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Deve atender a Resolução da Anvisa - RDC nº 271, de 22 
de setembro de 2005. Embalagem com 5kg. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

2 1.000 UNID. 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO A BASE DE SUCRALOSE - Adoçante composto por água, 
edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k, espessante carboximetilcelulose, conservante benzoato 
de sódio e acidulante ácido cítrico. Não contém glúten. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade de pelo menos 2 anos a cada 
recebimento e informações nutricionais. Embalagem: embalagem plástica com dosador de gotas. Suas 
condições devem estar de acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83 (Decreto 12.486/78). 
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 100ml. A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo 
com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

3 50.000 UNID. 

ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, COPO 200ML - acondicionada em copo de polietileno, lacrado 
com tampa aluminizada; com validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Caixa com 48 
unidades; suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3029 de 16/04/99) e (res.rdc n°274, de 
22/09/2005). Embalagem de 200ml. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

4 5.000 UNID. 

ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, GARRAFÃO 20L - acondicionada em garrafão fabricado em 
resina virgem, com tampa de pressão e lacre, contendo 20 (vinte) litros, com validade mínima de 6 meses a 
contar da data da entrega. Embalagem 20L. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

5 5.000 UNID. 

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ - mistura em pó para o preparo de achocolatado, enriquecido com 
vitaminas e minerais. O produto deve estar com suas características de cor, sabor, cheiro, preservadas, 
deve ser formulado a partir de matérias-primas selecionadas. A embalagem deve conter data de fabricação, 
data de validade e número do lote. Embalagem: acondicionado em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, 
atóxico, hermeticamente selados em caixa de papelão com saco de polietileno, ou pote plástico. 
Embalagem 1 kg. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. A entrega será feita nas 

escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo 
com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

6 1.000 UNID. 

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ DIETÉTICO - sendo obtido de matéras primas são e limpo, isenta 

de matérias terrosas e parasitas. Cascas de semente de cacau e outros detristos vegetais. Composto por 
Maltodextrina, cacau em pó lecitinado, vitaminas, minerais, edulcorantes artificiais. A embalagem deve 
conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Embalagem: pote de plástico. Validade 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 210gr.  A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

7 2.000 UNID. 

AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs 
e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou 
cheiro não característico. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: 
embalagem plástica de polietileno leitoso, dentro de caixa original do fabricante contendo data de 
fabricação, data de validade e número do lote. Embalagem de 500g. A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

8 90.000 PCTE 

ARROZ AGULHINHA, TIPO 1 - beneficiado, polido, com no mínimo 80% de grão inteiros, medindo 
aproximadamente 6mm, após o polimento. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado. Os fardos e as embalagens não serão aceitos com quaisquer alterações (rasgos ou furos). 
A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega. Embalagem com 5kg. A entrega será feita nas escolas, semanalmente 
ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de 
quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

9 5.000 UNID. 

AVEIA EM FLOCOS FINOS - produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e 

classificação,  isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas. Validade de 6 meses a contar da 
data de entrega. Embalagem: primária - em plástico polietileno atóxico; secundária - caixa de papelão 
resistente. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Embalagem 
de 200g.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

10 5.000 UNID. 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - produto extraído da azeitona, com acidez máxima de 0,8%. 
Embalagem de vidro contendo identificação do produto, prazo de validade e data de fabricação com registro 
do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de 500ml. Validade de 06 
meses a contar da data de entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

11 1.000 UNID. 

BICARBONATO DE SÓDIO -  sal de sódio do ácido carbônico. Embalagem: primária - em plástico 
polietileno atóxico. Embalagem de 80gr. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e 
número do lote. Validade de 12 meses a contar da data de entrega. A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

12 72.000 PCTE 

BISCOITO DE SAL, TIPO CREAM CRACKER - Constituído de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9), gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, fermento biológico, 
açúcar, e outros ingredientes permitidos. 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. A embalagem deve conter data de fabricação, data de 
validade e número do lote. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 400g. Validade de 6 meses a 
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contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

13 72.000 PCTE 

BISCOITO DE SAL, TIPO SALPET - Constituído de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, creme de milho ou amido de milho, sal, fermentos químicos, 
estabilizante, antiumectante e outros ingredientes permitidos. 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. A embalagem deve conter data de 
fabricação, data de validade e número do lote. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 200g. 
Validade de 6 meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de 
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

14 15.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, SABOR CHOCOLATE - Constituído de farinha de Trigo Fortificada com ferro e Ácido 
Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal, Cacau em pó, Açúcar Invertido, Ovo Integral Desidratado, Sal, Manteiga, 
Estabilizante Lecitina de Soja, Fermentos Químicos (Bicarbonato de Amônio e Bicarbonato de Sódio), 
Acidulante Ácido Láctico e Aromatizante. 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. A embalagem deve conter data de fabricação, data de 
validade e número do lote. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 330g. Validade de 6 meses a 

contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

15 72.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, SABOR COCO - Constituído de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de soja), 
aromatizante artificial, e outros ingredientes permitidos. Pode conter traços de leite e/ou soja. Deverão ser 
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em 
perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de 
caracteres organolépticos anormais. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e 
número do lote. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 400g. Validade de 6 meses a contar da 
data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida 
Secretaria. 

16 72.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, SABOR LEITE -  Constituído de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. 
B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e aromatizante e outros 
ingredientes permitidos. 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. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. 
Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 400g. Validade de 6 meses a contar da data da entrega. 
A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

17 2.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, SEM GLÚTEN - Constituído de amido de milho, açúcar, ovos, leite em pó, margarina e 
sal. Contém bicarbonato de amônia. Não poderá conter nenhum ingrediente que contenha glúten. 
Embalagem de plástico atóxica. Embalagem com 200gr. Validade de 6 meses a contar da data da entrega. 
A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

18 15.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - Constituído de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico e aromatizante e outros 
ingredientes permitidos. Contém glúten. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 400g. Validade 
de 6 meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada 
pela referida Secretaria. 

19 15.000 PCTE 

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA - Constituído de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico e aromatizante e outros ingredientes permitidos. 
Contém glúten. Embalagem plástica impermeável. Embalagem de 400g. Validade de 6 meses a contar da 
data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida 
Secretaria. 

20 5.000 PCTE 

BISCOITO POLVILHO - Constituído de polvilho azedo, polvilho doce, gordura vegetal, ovos, sal refinado e 
leite de soja em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 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. A embalagem deve conter data de fabricação, data de 
validade e número do lote. Embalagem plástica atóxica. Embalagem de 170g. Validade de 6 meses a 
contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

21 5.000 UNID. 

CACAU EM PÓ - cacau em pó natural 100% cacau. Não contém glúten. Não alcalino, sem aditivos 
químicos, sem adição de açúcar, livre de aromas artificiais, livre de gorduras trans, sem lactose. A 
embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Embalagem plástica atóxica. 
Embalagem de 500 gr. Validade de 30 dias a contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

22 72.000 PCTE 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - extraforte. Aparência: pó homogêneo, fino; cor: variando do castanho claro ao 
castanho escuro; sabor e cheiros próprios. Procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, 
acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo.  
Embalagem: primária, própria, fechada a vácuo, constando identificação do produto, inclusive classificação 
e a marca; nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; número de 
registro no órgão competente, com selo de pureza ABIC.  O produto deverá obedecer à Instrução do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e complementarmente a Norma de Qualidade 
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recomendável ABIC/PQC,de 28/04/2004, que estabelece requisitos técnicos de qualidade. Embalagem de 
500g. Validade de 6 meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou 
de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de 
quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

23 7.000 PCTE 

CANJIQUINHA - Canjiquinha de milho, amarela, tipo 1, embalada em pacote plástico transparente atóxico, 
resistente, termosoldado. Embalagem de 500g. A embalagem deve conter data de fabricação, data de 

validade e número do lote. Validade de 06 meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo 
com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

24 15.000 UNID. 

EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO – composto por tomate, sem pele, sem semente, sem adição de 
sal, açúcar, gorduras e conservantes. Ingredientes: tomate. Embalagem plástica de 300g a 350g. A 
embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 03 
meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

25 5.000 PCTE 

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - branca, seca, fina, tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitas e 
larvas; sem fermentação ou ranço; sem bolores ou leveduras; em embalagem polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado e/ou em filem de poliéster metalizado. Embalagem de 1kg. A embalagem deve conter data 
de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 06 meses a contar da data da 
entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

26 5.000 PCTE 

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - torrada, seca, fina, tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasitas e 
larvas; sem fermentação ou ranço; sem bolores ou leveduras; em embalagem polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado e/ou em filem de poliéster metalizado. Embalagem de 1kg. A embalagem deve conter data 
de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 06 meses a contar da data da 
entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

27 5.000 PCTE 

FARINHA DE MILHO - Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado socado e peneirado, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas 
isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 
14%p/p, com acidez máxima de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de proteína.  Embalagem de 1kg. A 
embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 06 
meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

28 4.000 PCTE 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, 
isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. 
Com uma extração máx. de 20% e com teor máx. de cinzas de 0,68% . Com no mínimo de glúten seco de 
6%p/p. Embalagem plástica, atóxico e termossoldado. Embalagem de 1kg. A embalagem deve conter data 
de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 06 meses a contar da data da 
entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

29 90.000 PCTE 

FEIJÃO CARIOQUINHA - Feijão do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma 
coloração, admitindo-se no máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedades da 
classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. 
Embalagem primária saco de polietileno atóxico resistente, termossoldado. Embalagem de 1kg. A 
embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 06 
meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

30 90.000 PCTE 

FEIJÃO PRETO - Novo, tipo 1 constituído de grãos da mesma coloração, admitindo-se no máximo 5% de 
mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, 
parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados. Embalagem primária saco de 
polietileno atóxico resistente, termossoldado. Embalagem de 1kg. A embalagem deve conter data de 

fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.  A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

31 3.000 UNID. 

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - Composto por amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, 
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Produto deve se apresentar bom estado de conservação, com 
ausência de qualquer característica que não seja inerente ao produto. Embalagens íntegras e livres de 
sujidades. Embalagem: pote plástico em polietileno de alta densidade, com tampa de rosca em polietileno 
de alta densidade. Embalagem de 100g. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e 

número do lote. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas escolas, 
semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com 
planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

32 2.000 UNID. 

FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTEÍCA DE SORO DE LEITE - 0 a 6 meses - Soro de 
leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo 
de canola, galacto-oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto 
de potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, 
iodeto de potássio, selenato de sódio), lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas (vitamina C, taurina, 
niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico, 
vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12) e L-camitina. Embalagem de lata com vedação em alumínio e 
tampa. Embalagem de 400g. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do 
lote. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Deve atender a Resolução da ANVISA – 
RDC nº 44/2011 (Regulamento Técnico para fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de 
primeira infância). A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida 
Secretaria. 

33 2.000 UNID. 

FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTEÍCA DE SORO DE LEITE - a partir de 6 meses - 
Soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína de palma, óleo de 
palma, óleo de canola, galacto-oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, citrato de 
potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato 
de manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio), lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas 
(vitamina C, taurina, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, 
vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12) e L-camitina.  Embalagem de lata 
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com vedação em alumínio e tampa. Embalagem de 400g. A embalagem deve conter data de fabricação, 
data de validade e número do lote. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Deve atender 
a Resolução da ANVISA – RDC nº 44/2011 (Regulamento Técnico para fórmulas infantis de seguimento 
para lactentes e crianças de primeira infância).  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de 
acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

34 2.000 UNID. 

FÓRMULA INFANTIL COM PREDOMINÂNCIA PROTEÍCA DE SORO DE LEITE - a partir de 01 ano Soro 
de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína de palma, óleo de palma, 
óleo de canola, galacto-oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, 
cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de 
manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio), lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas (vitamina 
C, taurina, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, 
ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12) e L-camitina. O produto deverá ser isento de 
sacarose e aromatizantes.  Embalagem de lata com vedação em alumínio e tampa. Embalagem de 800g. A 
embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 6 
meses a contar da data da entrega.  Deve atender a Resolução da ANVISA – RDC nº 44/2011 
(Regulamento Técnico para fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira 
infância).A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

35 90.000 PCTE 

FUBÁ - Fubá mimoso de milho, produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não, 
deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. 
Não poderão estar úmidos ou rançosos, com umidade máxima de 15%p/p, com acidez máxima de 5%p/p, 
com no mínimo de 7%p/p de proteína. Com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do 
peso antes da cocção. Embalagem primária saco de polietileno atóxico resistente, termossoldado. 
Embalagem de 1kg. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente 
ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de 
quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

36 5.000 UNID. 

IOGURTE NATURAL - Produto composto por leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de 
gordura. Cultivos de bactérias lácticas e/ou cultivos de bactérias lácticas específicas. Deverá ter registro no 
Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas corretas (até 10ºc ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a 
características do produto. De modo que as embalagens não se apresentem estufadas ou alteradas. O 
produto deve ser fabricado com matérias-primas sãs e limpo, isentas de matéria terrosa, parasitas e em 
perfeito estado de conservação. Embalagem primária: plástico atóxico, resistente, com tampa, capacidade 
de volume para 900 gramas. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo 
do alimento e tipo; Marca; Lote data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); Nome 
e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com 
respectivas unidades de medidas; Sigla e nº de registro em vigência no órgão competente; Outras 
informações. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida 
Secretaria. 

37 2.000 UNID. 

IOGURTE NATURAL DESNATADO - Iogurte natural desnatado, sem sabor, sem corante, contendo apenas 
leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, leite em pó desnatado, proteínas lácteas e fermento 
lácteo. Embalagem de aproximadamente 170g. Contendo, na própria embalagem, as seguintes 
informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote data de fabricação e vencimento ou data de 
validade (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, 
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e nº de registro em vigência no órgão 
competente; Outras informações. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

38 2.000 UNID. 

IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE - Iogurte sem lactose. Características técnicas: iogurte sem lactose, 
indicado para pessoas com intolerância a lactose. Ingredientes: leite e/ou leite reconstituído, preparado de 
fruta, fermentos lácteos e enzima lactase. Não poderá conter edulcorantes, lactose e nem corantes 
artificiais. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não 
característica do produto, ou problemas na vedação da embalagem. Unidade de aproximadamente 170g. A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

39 1.000 UNID. 

LEITE DESNATADO LONGA VIDA (UHT) - fluído, processado em usina de beneficiamento através do 
sistema Ultra High Temperature (UHT) com fiscalização permanente. O produto deve apresentar cor branca 
interior e sabor característico, acondicionado em embalagem Tetra Pack ou Tetra Brick Asseptic. As bordas 
do fecho de vedação da embalagem devem estar perfeitas, sem orifícios ou defeitos que prejudiquem a 
qualidade e o valor nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos 
estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da 
embalagem. Embalagem de 1L. Validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega.  A entrega será 
feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

40 50.000 PCTE 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - instantâneo rico em ferro e vitaminas, obtido por desidratação do leite de vaca 
integral e apto para a alimentação humana. Cor: branco amarelado. Sabor e odor: agradável, não rançoso, 
semelhante ao leite fluido. O leite não deve formar grumos quando diluído em água, ficando totalmente 
homogêneo, sendo de rápida mistura o produto. Embalagem: aluminizada, intacta, bem vedada, livre de 
parasitas e substâncias nocivas. Embalagem de 1kg. Validade de 06 meses a contar da data da entrega. A 
entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

41 3.000 UNID. 

LEITE SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE (UHT) - composto por Leite semidesnatado, enzima lactase e 
estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e ifosfato de sódio. fluído, 
processado em usina de beneficiamento através do sistema Ultra High Temperature (UHT) com fiscalização 
permanente. O produto deve apresentar cor branca interior e sabor característico, acondicionado em 
embalagem Tetra Pack ou Tetra Brick Asseptic. As bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar 
perfeitas, sem orifícios ou defeitos que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O produto 
não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, 
sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem. Embalagem de 1L. Validade mínima de 4 
meses a contar da data da entrega.  A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela 
referida Secretaria. 

42 6.000 PCTE MACARRÃO MIÚDO PARA SOPA - Composto por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
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ovos e corante natural de urucum. Fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa 
qualidade, livre de materiais terrosa, parasito, larvas e detritos animais e vegetais. Embalados em plástico 
atóxico, transparente e incolor, termosselada. Embalagem de 500g. Validade de 06 meses a contar da data 
da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida 
Secretaria. 

43 90.000 PCTE 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Composto por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
e corante natural de urucum. Fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade, 
livre de materiais terrosa, parasito, larvas e detritos animais e vegetais. Embalados em plástico atóxico, 
transparente e incolor, termosselada. Embalagem de 500g. Validade de 06 meses a contar da data da 
entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

44 90.000 PCTE 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Composto por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
e corante natural de urucum. Fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade, 
livre de materiais terrosa, parasito, larvas e detritos animais e vegetais. Embalados em plástico atóxico, 
transparente e incolor, termosselada. Embalagem de 500g. Validade de 06 meses a contar da data da 
entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

45 1.000 PCTE 

MACARRÃO TIPO SEM GLÚTEN - Composto por farinha de arroz e cúrcuma. Embalados em plástico 
atóxico, transparente e incolor, termosselada. Embalagem de 500g. Validade de 3 meses a contar da data 
da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida 
Secretaria. 

46 5.000 UNID. 

MANTEIGA - Manteiga, de primeira qualidade, pura com sal. O produto deverá ter registro no ministério da 
saúde e/ou agricultura, em embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a características do produto. De modo que as embalagens não se apresentem 
estufadas ou alteradas. Embalagem com 500g, contendo dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades 
elaborada pela referida Secretaria. 

47 90.000 UNID. 

ÓLEO DE SOJA REFINADO - extraído da soja por processo de refinamento, obtido de espécie vegetal, 
isento de ranço e substâncias estranhas ou qualquer substância nociva. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando 
marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão 
competente. Embalagem 900ml. Validade de 6 meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas 
escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo 
com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

48 120.000 UNID. 

PÃO FRANCÊS - produto fermentado, preparado com farinha de trigo, sal, e água, que se caracteriza por 
casca crocante de cor uniforme castanho dourado e miolo de cor branco de textura e granulação fina. O pão 
deve apresentar integridade da massa (não esfarelar ao toque), tamanho regular. Não deve estar 
amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão (evidência de formas sujas). 
Fabricação máxima de 1 dia. O pão deve ter aproximadamente 50gr. Embalagem plástica atóxica. A 

entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

49 90.000 PCTE 

SAL REFINADO IODADO - Com granulação uniforme e cristais brancos; com no mínimo 98,5% de cloreto 

de sódio e com dosagens de sais de iodo de no mínimo 10 mg e no máximo de 15 mg de iodo por kg, sem 
impurezas. Embalagens plásticas atóxica termossoldada. Embalagem de 1 kg. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega. A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número 
do lote. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 

50 5.000 UNID. 

TEMPERO DE BOA QUALIDADE - Composto por sal, cebola, alho, Realçador de sabor glutamato 
monossódico, salsa, manjericão, cebolinha e antioxidante (ácido cítrico). Embalagem: pote plástico vedado 
com papel laminado e tampa plástica. Embalagem de 500g. A embalagem deve conter data de fabricação, 
data de validade e número do lote. Validade de 12 meses a contar da data da entrega. A entrega será feita 
nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
acordo com planilha de quantidades elaborada pela referida Secretaria. 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
LOCAIS DE ENTREGA ENDEREÇO 

TELEFONE 
ESCOLA 

1 Almoxarifado Rua Amélia Friche, nº 80 – Bairro Areal 3761-1544 

2 Alfredo Laporte I Rua Santo Antônio de Pádua nº 495, São Benedito 3769-2594 

3 Alfredo Laporte II Rua Luiz Olivier Friche, 229, Santa Terezinha 3761-5224 

4 Alfredo Mafuz Rua Alfredo Urbano, S/N – Bairro: São Dimas 3761-9934 

5 Arnaldo Rodrigues BR 482, Km 07 – Bairro Almeidas 
98442-0952 
96417829 

6 CAIC - creche 
Rua Francisco Ferreira de Rezende, 333 – Bairro São 
João 

9769-2605 

7 Creche - Augusta Paulina do Nascimento Rua Raimundo de Freitas, nº 150, Santa Terezinha 3769-2594 

8 Creche - Elza de Carvalho Bruno Rua José Felisberto, 355, Santa Matilde 3769-2661 

9 Creche - Gertrudes Cops Av. José Guilherme Sobrinho, 250 - Paulo VI 3769-2588 

10 
Creche - Josepha de Melo Chaves 
Brandão Rua São João, 77 - São João 

3769-2593 

11 Creche - Maria da Glória Dias Ribeiro Rua ÂNGELO MARZANO, N° 1, CENTRO (AREAL) 3769-2592 

12 Creche - Maria Dutra Franco Rua Francisco Lobo, 2684 – Bairro Moinhos 3769-9041 

13 Creche - Monselhor Antônio José Ferreira Rua João Chapuis, 275 - Vista Alegre 3769-2590 

14 Creche - Ricardo Medioli Rua Maria José de Souza, 360, Vila Resende 3769-2589 

15 Doriol Beato Rua Senador Milton Campos, 610 – Bairro Angélica 3769-2587 

16 Dr. Rui Pena - CAIC 
Rua Francisco Ferreira de Rezende, 333 – Bairro São 
João 

3769-2605 

17 Ely Franco Rua Francisco Lobo, 1229, Progresso 3769-9036 

18 Jadir Pinto de Azevedo R. Murilo Augusto Rezende, 165 - Bairro São João 3761-9608 

19 Jair Noronha Rua Francisco Lobo, 2684 – Bairro Moinhos 3769-2596 

20 José Aleixo Rua Jair da Rocha Vieira, 13, Paulo VI 
3761-5584 
3761-6261 

21 José Castellões Rua Raimundo Andrade Dornelas, 321 – Bairro JK 
3763-7731 
3763-7753 

22 Júlia Miranda Rua Alexandrina de Queirós, 25 – Bairro São João 3769-2663 

23 Juquita Vieira  Rua Célio de Souza Braga, 130 - Lima Dias II 3769-2671 

24 Luiz Carlos G. Beato - Profissional Rua Dias de Souza, 353 – Bairro Centro 
3769-2515 
3769-2598 

25 Marechal Deodoro Rua Quintino Bocaiúva, 2, Santa Matilde 3761-5733 

26 Marinho Fernandes Rua Antônio Lara de Rezende, 47 – Bairro Tietê 3763-8420 

27 Meridional Rua José Lins do Rego, 100 – Bairro Morro da Mina 
3763-7133 
3769-3051 

28 Napoleão Reis Rua São José, 418 – Bairro Carijós 
3761-1374 
3769-2597 

29 Nilce Moreira Rua Mauro Nogueira, 222 – Bairro Morro da Mina 3769-2595 

30 Olavo Mendes Brandão Rua Bernardo Guimarães, 76 - Bairro: Triângulo 3769-2235 

31 Paraíso - Amaro Ribeiro R. Argeu José Ferreira, 10, Amaro Ribeiro 3769-2610 

32 Paraíso - Buarque Rua José C. Neves, 150, Buarque 3728-2000 

33 Paraíso - Cachoeira Rua Dr. José Coelho, 33 – Bairro: Cachoeira 3769-2232 

34 Paraíso - Centro Rua Assis Andrade, 403 - Bairro: Centro 3769-9033 

35 Paraíso - Sagrado Coração de Jesus Rua Dr. Otavio Augusto de Avelar, 130  3762-5712 

36 Pedro Rezende Rua Luiz Manduca Júnior, 180, Satélite 3761-7610 

37 Rural - Esperidião Pereira Mato Dentro 

3769-9053 

38 Rural - Herculano do Valle Rua Licinio Dutra, S/N, Murtinho 

39 Rural - Padre José Lobo da Silveira Rua Manoel Antônio, 1, Rancho Novo 

40 Rural - Prefeito Pedro Silva Rua Libanea Lemos, 423, São Gonçalo 

41 Rural - Professora Maria Serafina Praça Bianor Paulino de Almeida, São Vicente 

42 Rural - Romeu Guimarães Rua da Paciência, Gagé 

43 Rural - Sebastião Pereira da Fonseca Três Barras 

44 AABB BR 040, km 633 - 

45 SEMED - Setor de Nutrição Praça Barão de Queluz, 11, Centro 3762-1779 

 

 

* Os telefones de contato atualizados da Administração Pública Municipal encontram-se disponíveis 
no site do Município de Conselheiro Lafaiete, através do seguinte link: 
https://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v2/contatos/ 
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Processo Licitatório nº 028/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022 RP nº 014/2022 
 
 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR 

PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
 
 
A (NOME DA EMPRESA), com sede no Endereço ________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob no nº __________, representada neste ato por seu procurador in fine assinado, 
devido ao interesse em participar da licitação em epígrafe que se encontra autuada no processo 
administrativo acima indicado, cujo objeto é: Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de gêneros alimentícios, com entrega parcelada, para atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no item 19 e Anexo I 
do Edital, promovida pelo Município de Conselheiro Lafaiete/MG, DECLARA, sob as penas da Lei, 
que:  
 
a) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância 
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de 
pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 
insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
 
 
Local e data  
 
 
 
 

__________________________________________________ 

(nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal) 
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Processo Licitatório nº 028/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022 RP nº 014/2022 
 
 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS 

REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 
 
 

 
A (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00, com sede no 
endereço: ______________, representada neste ato pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) ____________, na 
condição de interessada em participar da licitação em epígrafe que se encontra autuada no 
processo administrativo indicado, cujo objeto trata-se do Registro de Preços para futura e 
eventual aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada, para atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no 
item 19 e Anexo I do Edital, promovida pelo Município de Conselheiro Lafaiete/MG, DECLARA, 
sob penas da Lei, QUE CUMPRE EM SUA PLENITUDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.  
 
 
Local e data.  
 
 
 

 
_____________________________________ 

(Assinatura do Representante da Empresa) 
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Processo Licitatório nº 028/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022 RP nº 014/2022 
 
 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
 
A (NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ____________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a)__________________________, portador do Documento de Identidade nº _________ e CPF 
nº 000.000.000-00, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como _________________________ (incluir uma das condições da empresa, se é 
Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da legislação vigente, artigo 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos 
previstos nos incisos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei.  
 
 
Local e data.  
 
 
 

 
_____________________________________ 

ASSINATURA DO CONTADOR 

CRC: 
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Processo Licitatório nº 028/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022 RP nº 014/2022 
 
 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE A COTA DE APRENDIZ 

 
 

 
 
A (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00, com sede no 
endereço: ______________, representada neste ato pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) ____________, na 
condição de interessada em participar da licitação em epígrafe que se encontra autuada no 
processo administrativo indicado, cujo objeto trata-se do Registro de Preços para futura e 
eventual aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada, para atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no 
item 19 e Anexo I do Edital, promovida pelo Município de Conselheiro Lafaiete/MG, DECLARA, 
sob as penas da Lei, que:   
 
( ) Cumpre a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da 
CLT, e do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018. 
 

( ) Está dispensada da contratação de aprendizes, por se enquadrar em uma das hipóteses 
legais autorizativas. 
 
* Assinalar a alternativa correspondente. 
 
Local e data.  
 
 

_____________________________________ 

(Assinatura do Representante da Empresa) 
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Processo Licitatório nº 028/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022 RP nº 014/2022 
 
 

ANEXO VI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 
Nº. _____/2022 
 
 

Celebrado entre o Município de Conselheiro 
Lafaiete e  
 
 

MUNICÍPIO: Município de Conselheiro Lafaiete. 
FORNECEDOR: .............................. 
VALOR: R$........................ 
PRAZO:       meses 
 
O MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob nº. 19.718.360/0001-51, com sede nesta cidade, na Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 
nº. 10, Centro, CEP 36.400-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Mário Marcus Leão 
Dutra, residente e domiciliado neste município, portador do CPF nº. 597.156.426-91, de ora em 
diante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado, NOME DA EMPRESA . – EPP., inscrito no CNPJ 
sob o ..................., com sede na Rua..........., nº. ........., Bairro ................, na cidade ............... 
CEP............, Tel.............., e-mail. .........................................................., neste ato representado por 
seus sócios administradores, ........................, portador do CPF nº ........................ e 
.............................., portador do CPF nº. ......................., doravante denominado FORNECEDOR, 
considerando o Processo Licitatório XXX – Pregão Eletrônico XXX - Registro de Preço XXX e 
amparados no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei 10.520/02, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, em especial seu art. 15, bem como o Decreto Municipal nº. 
84/2021, Decreto Municipal nº. 366/2008, Lei Complementar nº 123/2006, subsidiariamente pelas 
demais normas e condições estabelecidas no edital de convocação e em face à classificação das 
propostas apresentadas no pregão supramencionado, registram os preços para a aquisição de 
produtos constantes nesta ata, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Parágrafo Único – O fornecedor vai registrar os itens....................................., constantes e 
especificados no anexo I do edital de licitação, conforme abaixo: 
 

Item Quant. Und. Descrição Marca UNIT TOTAL 

       

TOTAL R$  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
A presente Ata terá os preços discriminados na proposta do Fornecedor, nos quais estão incluídos 
todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. 
 
Parágrafo Único - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência 
desta Ata, de acordo com o § 1º, do Art. 28, da Lei Federal nº. 9.069/1995, ou outro instrumento 
legal que a substitua, tomando-se por base a proposta de preços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO 
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O valor total estimado desta Ata é de R$.................(EXTENSO), sendo efetuado pagamento de 
acordo com o consumo, reservando o direito de a Administração utilizar ou não a totalidade do saldo 
previsto. 
 
Parágrafo Primeiro - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, sendo prerrogativa do ente público adquirir ou não a 
totalidade dos itens licitados constantes neste processo licitatório, ficando-lhe facultada a utilização 
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao fornecedor 
registrado a preferência em igualdade de condições, conforme art.15, §4º da Lei 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº. 366/08. 
 
Parágrafo Segundo - As aquisições adicionais ou contratações adicionais a que se refere este 
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
registrados na Ata de Registro de Preços, conforme art. 8º, §3º do Decreto Municipal nº. 366/08.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE 
A presente Ata terá validade pelo período de ......... (extenso) meses com início 
dia:___/____/______ e término:___/____/______, a partir da data de sua assinatura, sendo vedada 
qualquer prorrogação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 
O presente Registro de Preços poderá ser utilizado, para fornecimento do respectivo objeto, por 
todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 
 
Parágrafo Único - A contratação dos itens registrados será formalizada através da emissão de 
Empenho Prévio e Nota de Autorização de Fornecimento, nos termos do artigo 62 da Lei Federal nº. 
8.666/93 e artigo 63, §2º, inciso II da lei Federal nº. 4.320/64. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS  
Os produtos deverão ser entregues, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal, no prazo 
máximo de ........ (extenso) dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.  
 
Parágrafo Único- Na hipótese de substituição, o fornecedor deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Secretaria Municipal solicitante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente da Ata.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
O pagamento do objeto desta Ata será efetuado até o .........° dia útil do mês subsequente ao da 
apresentação da competente nota fiscal, que deverá estar acompanhada do pedido e 
documentação de regularidade fiscal do fornecedor, atestados pela fiscalização da Secretaria 
Municipal solicitante. 
 
Parágrafo Primeiro - A Nota Fiscal correspondente deverá constar o número do Procedimento 
Licitatório e Registro de Preços que lhe deu origem, e ser entregue pelo fornecedor diretamente na 
Secretaria Municipal solicitante, que somente atestará o fornecimento e liberará a referida Nota 
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pelo fornecedor, todas as condições pactuadas. 
 
Parágrafo Segundo - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para o Governo do Município de Conselheiro Lafaiete. 
 
Parágrafo Terceiro - Em hipótese alguma haverá pagamento antecipado. 
 
Parágrafo Quarto - O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do 
comprovante de entrega do material/serviço, forem apresentados os atestados de regularidade 
referentes à Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.  
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A dotação orçamentária para o exercício de 2022, destinada ao pagamento do objeto licitado está 
prevista e indicada no processo pela área competente da Prefeitura Municipal de Conselheiro 
Lafaiete, sob os seguintes números:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
9.1. O fornecimento somente estará caracterizado mediante a apresentação do pedido/Ordem de 
Fornecimento. 
9.2. O Fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 
mesmo que o fornecimento esteja previsto para data posterior à do seu vencimento. 
9.3. O fornecimento será realizado de forma parcelada, feito de acordo com a necessidade da 
Secretaria Municipal Solicitante. 
9.4. O Município reserva-se o direito de não aceitar as mercadorias em desacordo com o previsto na 
presente Ata, no edital de licitação e no Termo de Referência, sob pena de cancelamento da Ata e 
repasse dos itens adjudicados pelo Fornecedor e aplicação penalidades pertinentes ao caso. 
9.5. O quantitativo previsto nesta Ata é apenas informativo, não sendo obrigada a aquisição pelo 
Município nas quantidades indicadas. 
9.6. O Fornecedor obriga-se a fornecer o material nas mesmas condições e preços registrados, no 
local e na quantidade prevista na Ordem de Fornecimento emitida pelo setor responsável. 
9.7. O Fornecedor deverá responder pelas despesas relativas ao frete, encargos trabalhistas, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras despesas que forem devidas e 
referentes ao fornecimento dos produtos objetos da presente Ata. 
9.8. O Fornecedor deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
Município ou a terceiros, em razão da ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus 
prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita. 
9.9. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade do 
Fornecedor para outras entidades/empresas; 
9.10. O acondicionamento e transporte deverão ser feitos dentro do preconizado. Os produtos 
deverão estar devidamente protegidos contra danos que possam ser causados por agentes 
externos. 
9.11. Na Nota Fiscal deverão constar os números dos itens correspondentes aos produtos 
entregues. 
9.12. Não serão aceitas entregas de mercadorias sem Notas Fiscais, ou preenchidas erroneamente. 
9.13. Toda Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, conter o número da NAF, empenho e processo 
licitatório a qual está vinculada.   
9.14. O Fornecedor declara estar ciente e compromete-se a cumprir todas as exigências e 
especificações para o fornecimento dos produtos constantes e discriminados nesta Ata, dentro das 
condições previstas no Processo Licitatório e seus anexos, em especial, o Termo de Referência, 
que faz parte integrante da presente.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Sem prejuízo das disposições em Lei, constituem obrigações das Partes: 
 
10.1. DO FORNECEDOR: 
a) Fornecer o especificado no objeto desta Ata, de acordo com as determinações da Secretaria 
Municipal Solicitante, observadas as normas legais vigentes, bem como as cláusulas e condições 
previstas no Processo Licitatório; 
b) Emitir as Notas Fiscais/Fatura tendo em vista o fornecimento realizado anteriormente à emissão 
da Nota; 
c) Manter, durante todo o fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Processo Licitatório; 
d) Responsabilizar-se pelas relações trabalhistas de seus funcionários que laborarem em função do 
fornecimento objeto desta Ata; 
e)Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
materiais ou pessoais causados por seus empregados ou prepostos, ao Município ou a terceiros no 
fornecimento dos produtos; 
f) Assumir integralmente o ônus tributário incidente sobre as notas fiscais que emitir, permitindo-se, 
no pagamento das faturas, os descontos legais. 
g) Demais obrigações constantes do Edital de Licitação. 
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10.2. DO MUNICÍPIO: 
a) Credenciar, através da Secretaria Municipal solicitante os setores que serão beneficiados com a 
entrega do produto, bem como providenciar a sua distribuição, conforme requisições; 
b) Através das Secretarias Municipais Solicitantes no Município, proceder à recepção e conferência 
das Notas Fiscais/Fatura emitidas pelo Fornecedor, encaminhando-as à Diretoria de Material para 
devido processamento;  
c) Aprovar as Notas Fiscais/Fatura apresentadas pelo Fornecedor, assegurando o pagamento das 
mesmas mediante a compatibilização desta com a efetiva entrada dos produtos no almoxarifado 
municipal; 
d) Acompanhar e conferir o fornecimento;  
e) Efetuar os pagamentos ao Fornecedor. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
11.1. A penalidade de Advertência é o aviso por escrito emitido em caso descumprimento de 
qualquer obrigação contratual pelo contratado, expedido pelo Procurador e assinado pelo Gestor da 
pasta, sendo cabível nos casos de: 
11.1.1. Quando o contratado retardar a assinatura da Ata ou a retirada da nota de empenho; 
11.1.2. Quando o contratado atrasar ou ensejar o retardamento na execução do objeto, por um 
período de até 10 (dez) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do 
objeto; 
11.1.3. Quando o contratado não cumprir ou atrasar o cumprimento das metas estabelecidas em 
Ata ou em relação a qualquer cronograma previamente aprovado, sem justificativa; 
11.1.4. Quando o contratado descumprir qualquer outra obrigação menos gravosa atinente ao 
objeto da Ata que não importe em dano ao erário, tão somente transtornos de cunho administrativo. 
 
11.2. A penalidade de Multa é a sanção pecuniária que será imposta ao notificado, e será expedido 
pelo Procurador e assinado pelo Gestor da pasta, por descumprimento contratual ou inexecução do 
mesmo, sendo esta parcial ou total, bem como nos casos de: 
I – atrasos na execução de serviços ou no prazo de fornecimento de bens ou recusa em fornecer o 
material conforme especificado em edital: 

a) 1% (um por cento) sobre o valor total da Ata nos casos correspondes a até 30 (trinta) dias 
de atraso; 

b) 3% (três por cento) sobre o valor total da Ata nos casos de atraso superior a 30 (trinta) dias 
e inferior a 60 (sessenta) dias; 

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Ata nos casos de atraso superior a 60 (sessenta) 
dias e inferior a 90 (noventa) dias; 

d) 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata nos casos de atraso superior a 90 (noventa) 
dias. 
 
II – recusa em assinar da Ata ou inexecução contratual, que não se refira a atraso na execução do 
objeto. 
a) 1% (um por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do 
adjudicatário em assinar da Ata ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 
pelo Contratante; 
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Ata no caso de inexecução parcial do objeto da 
licitação que importe em danos ao erário; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata no caso de inexecução total do objeto da 
licitação que importe em rescisão contratual; 
d)  3% (três por cento) sobre o valor total contratado no caso de descumprimento de 
qualquer cláusula contratual que não implique em danos ao erário, mas, tão somente transtornos de 
cunho administrativo, exceto prazos de fornecimento e execução. 
11.3. A multa será formalizada por simples notificação encaminhada à empresa infratora juntamente 
com a guia de arrecadação municipal para pagamento, e será executada após vencido o prazo de 
recurso sem apresentação do mesmo, sendo intempestivo ou sendo julgado improcedente, nas 
seguintes formas: 
I - Mediante desconto no valor da garantia de contrato, caso haja; 
II - Mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; 
III - Mediante procedimento judicial de execução fiscal; 
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11.4.  A penalidade de suspensão temporária do direito de participar em licitação é a sanção que 
impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração 
Municipal, e suspende o registro cadastral do notificado, de acordo com os prazos a seguir: 
I - Por até 60 (sessenta) dias, quando o a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 
edital, os documentos e anexos exigidos, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, 
de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da 
licitação; 
II - Por até 90 (noventa) dias, quando: 

a) O contratado deixar de cumprir obrigação contratual que não implique em danos ao erário, 
mas, tão somente transtornos de cunho administrativo. 

b) Quando o contratado atrasar ou ensejar o retardamento na execução do objeto, por um 
período superior a 10 (dez) dias úteis e inferior a 90 (noventa) dias úteis, contados do vencimento 
do prazo para início da execução do objeto; 

c) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato ou se 
recusar a retirar nota de empenho. 
11.5. A penalidade de impedimento de contratar com a Administração Pública implica no 
descredenciamento do contratado, bem como na sua inscrição no Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal, pelos prazos e condições 
seguintes: 
I – Em prazo não superior a 02 (dois) anos, para contratos regidos pela Lei nº. 8.666/93, entre 
outras, nas hipóteses de: 
a) Ensejar injustificado retardamento da execução do objeto contratado; 
b) Não mantiver a proposta; 
c) Falhar gravemente na execução do contrato; 
d) Ensejar inexecução contratual que cause dano ao erário; 
e) Der causa a rescisão contratual; 
f) Quando o contratado atrasar ou ensejar o retardamento na execução do objeto, por um 
período superior a 90 (noventa) dias úteis, contados do vencimento do prazo para início da 
execução do objeto; 
g) Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências 
para reparação de erros; 
h) Não pagamento da penalidade de multa. 
II – Em prazo não superior a 05 (cinco) anos, para contratos regidos pela Lei nº. 10.520/02, entre 
outras, nas hipóteses em que o contratado: 

1. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

2. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

3. Não mantiver a proposta; 

4. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

5. Comportar-se de modo inidôneo; 

6. Cometer fraude fiscal. 
11.6. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Municipal, por no mínimo 02 anos e, no máximo, pelo prazo de até 05 anos, será aplicada, 
entre outros comportamentos e em especial quando:  
I - Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
II - Comportar-se de modo inidôneo; 
III - Cometer fraude fiscal; 
IV - Fraudar na execução do contrato; 
V - Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
VI - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
VII - Receber qualquer das multas previstas nos artigos anteriores e não efetuar o pagamento. 
11.7. - As sanções previstas nos itens anteriores, poderão também ser aplicadas às empresas ou 
aos profissionais que, em razão do Contrato: 
I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
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Parágrafo Primeiro - Em caso de o valor da multa ser superior ao valor da garantia apresentada, 
ou da parcela devida, responderá a notificada pela sua diferença nas maneiras supracitadas. 
Parágrafo Segundo - O não pagamento da penalidade de multa ensejará a inscrição da notificada 
em dívida ativa e aplicação de penalidade mais gravosa.  
 
Parágrafo Terceiro - A pena de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções.  
 
Parágrafo Quarto - A penalidade de suspensão terá seus efeitos apenas no âmbito da 
Administração Pública Municipal.  
 
Parágrafo Quinto - São competentes para aplicar a penalidades supramencionadas a Procuradoria 
Municipal e o Gestor da pasta, ordenador de despesa, quando o descumprimento da obrigação 
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase 
de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou 
assinar a Ata ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.  
 
Parágrafo Sexto - A aplicação das penalidades de suspensão, impedimento e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal implicará, 
obrigatoriamente, na inscrição do infrator no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Municipal. 
 
Parágrafo Sétimo - A aplicação de qualquer penalidade, salvo de multa, deverá ser publicadas em 
jornal de circulação local e regional, além de encaminhamento de cópia ao Ministério Público, 
quando houver indícios da prática de crime contra Administração Pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito, pela Administração, 
quando: 
 
a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) O Fornecedor não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
c) O Fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a 
critério da Administração; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços, se assim for decidido pela Administração; 
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
g) A lentidão de seu cumprimento, levando o Contratante a contrair     prejuízos 
h) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos 
i) A paralisação da prestação do serviço/fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao 
Contratante; 
j) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem anuência 
da Administração; 
k) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
gerenciar a execução, assim como as de seus superiores; 
l) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador deste 
contrato; 
m) A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
n) A dissolução da sociedade; 
o) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 
execução do Contrato; 
 
Parágrafo Primeiro - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante à presente Ata de 
Registro de Preços; 
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Parágrafo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
 
Parágrafo Terceiro – Poderá o fornecedor solicitar o cancelamento dos preços registrados, 
mediante solicitação por escrito, comprovando a impossibilidade de cumprir as exigências desta Ata 
de Registro de Preços. 
 
Parágrafo Quarto - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação 
das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GERENCIAMENTO 
A presente Ata será acompanhada pelo servidor ..................................., CARGO..............................., 
que ficará responsável por fiscalizar a execução do mesmo, verificando a procedência do serviço 
prestado, registrando todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, devendo manter 
contatos com o Contratado para a solução dos problemas detectados, bem como acompanhar a 
vigência do mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Conselheiro 
Lafaiete em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor no que 
concerne à execução do objeto da Ata. 
 
Parágrafo Segundo – O Fornecedor permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, durante a vigência desta Ata, fornecendo informações, propiciando o acesso à 
documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela 
fiscalização/gestor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Integram esta Ata, o edital de convocação e as propostas das empresas classificadas no 
certame supramencionado. 
14.2. O Fornecedor terá até o 5º (quinto) dia útil após a homologação do certame, ocorrida em 
___/____/_____para assinatura da presente Ata, sob pena de decair o direito a registrar os preços, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93. 
14.3. Sendo cumpridas todas as obrigações e findo o prazo de vigência, este instrumento por si só 
se encerra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 
O extrato da presente Ata será publicado por conta do Município de Conselheiro Lafaiete.              
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para dirimir as questões oriundas 
desta Ata. 
 
E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
que cumpra seus efeitos legais. 
 
Conselheiro Lafaiete, ____ de_____________ de 2022. 
 
 
____________________________________  ________________________________ 
XXXXXX   .   XXXXXXX 
CNPJ:       Secretário Municipal de............... 
  
 
Visto: 
_________________________________  ________________________________ 
XXXXXX                  Mário Marcus Leão Dutra 
Procurador Municipal      Prefeito Municipal 
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Processo Licitatório nº 028/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022 RP nº 014/2022 
 
 

ANEXO VII - CONTRATO DE FORNECIMENTO 
 

          Nº. .../2022         
 

Celebrado entre o Município de Conselheiro 
Lafaiete e …....... 
 

CONTRATANTE: Município de Conselheiro Lafaiete 
CONTRATADO: …........ 
VALOR: R$ …........... 
PRAZO: 12 meses 
 
O MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob nº. 19.718.360/0001-51, com sede nesta cidade, na Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 
nº. 10, Centro, CEP 36.400-026, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Mário Marcus 
Leão Dutra, residente e domiciliado neste município, portador do CPF nº. 597.156.426-91, de ora 
em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, …............. inscrita no CNPJ sob o nº. 
…............, com sede na Rua............ Bairro ….........., cidade............, CEP ….................. email: 
…................. neste ato representada por seu representante................., doravante denominado 
CONTRATADO, considerando o Processo Licitatório XX Pregão Eletrônico XX – Registro de Preço 
XX, e amparados no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei 
10.520/02, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, em especial seu art. 54 seguintes, bem como o 
Decreto Municipal nº. 84/2021 (Regulamenta o Pregão Eletrônico), Decreto Municipal nº. 366/2008 
(Institui o Registro de Preços), celebram o presente contrato conforme cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a aquisição do saldo remanescente da Ata de Registro de Preço 
nº. XXX para fornecimento de XXXXX para atender as demandas e necessidades XXXXX, neste 
Município.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
O Contratado vai fornecer os itens XXXX constantes no anexo I, do edital de licitação, conforme 
quantidades especificadas abaixo: 
 

Item Quant. Und. Descrição Marca UNIT TOTAL 

       

TOTAL R$  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
O presente contrato terá os preços mantidos, conforme Ata de Registro de Preços nº. XXXX, nos 
quais estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO 
O valor total estimado deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXX, sendo efetuado pagamento de 
acordo com o consumo, conforme cláusula oitava deste contrato, reservando o direito de a 
Administração utilizar ou não a totalidade do saldo previsto. 
 
Parágrafo Primeiro - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, sendo prerrogativa do Contratante, adquirir ou não a 
totalidade dos serviços licitados constantes no Processo Licitatório XXXXX – Pregão Eletrônico 
XXXXXX– Registro de Preço XXXX, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições, conforme art. 15, §4º da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 366/08. 
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Parágrafo Segundo - As aquisições adicionais ou contratações adicionais a que se refere este 
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
registrados na Ata de Registro de Preços, conforme art. 8º, §3º do Decreto Municipal nº. 366/08.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, ou até a 
aquisição total das mercadorias licitadas, observados os termos do art. 57 da Lei nº. 8666/93 e suas 
alterações. 
Parágrafo Único – O presente contrato, a critério da Administração, poderá ser prorrogado ou 
rescindido, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILÍBRIO / REAJUSTE 
Nos termos da legislação vigente, os valores constantes na Cláusula Primeira deste contrato, não 
sofrerão reajustes durante a sua vigência, exceto na hipótese, devidamente comprovada, de 
ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, ou em caso 
de redução dos preços praticados no mercado. 
Parágrafo Primeiro - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso 
II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente poderá optar por cancelar o 
contrato e iniciar outro processo licitatório. 
Parágrafo Segundo - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas 
condições do registro, ou, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o 
Contratado será convocado pela Contratante para alteração, por aditamento do contrato.   
Parágrafo Terceiro - Para o reequilíbrio econômico-financeiro será necessária a apresentação de 
documentos comprobatórios que justifique os insumos, bem como a verificação e garantia da 
proposta mais vantajosa para a Administração. 
Parágrafo Quarto – Na ocorrência de renovação contratual ou prorrogação do prazo de vigência do 
presente contrato somente conceder-se-á realinhamento de preços após o decurso do prazo de 01 
(um) ano, contado da data de apresentação da proposta, comprovada a alteração do valor pelo 
órgão federal de controle. 
Parágrafo Quinto – O realinhamento não é automático, devendo ser solicitado por manifestação 
expressa do Contratado, mediante a comprovação da onerosidade do contrato.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS  
O prazo para entrega dos produtos não excederá a XXXXXXXXXXXXX, contados do recebimento 
de cada Autorização de Empenho, sob pena de caracterizar inexecução contratual passível de 
aplicação das sanções legais. 
Parágrafo Primeiro – Os produtos objetos do presente contrato serão entregues de forma 
parcelada, conforme ata de registro de preço e no prazo requerido pela Secretaria Municipal 
Solicitante. 
Parágrafo Segundo - O Contrato não poderá adiar o prazo de entrega sob a justificativa de 
solicitação em quantitativo pequeno, estando ciente de que a aquisição e a entrega dos itens se 
darão de forma parcelada, sob pena de caracterizar-se inexecução contratual passível da aplicação 
das penalidades cabíveis. 
Parágrafo Terceiro - Os produtos que apresentarem defeitos ou quaisquer avarias que 
impossibilitem seu uso deverão ser substituídos no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, a partir da 
data de comunicação feita pelo Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PAGAMENTO 
O pagamento do objeto deste contrato será efetuado até o XX (XXXXX) dia útil do mês subsequente 
ao do fornecimento, mediante a apresentação da competente nota fiscal, atestada pela Secretaria 
Municipal Solicitante. 
Parágrafo Primeiro - A nota fiscal correspondente deverá constar o número do Procedimento 
Licitatório e Registro de Preços que lhe deu origem, e ser entregue pelo Contratado, diretamente na 
Secretaria Municipal Solicitante, que somente atestará a prestação dos serviços/fornecimento e 
liberará a referida nota fiscal para pagamento quando cumpridas todas as condições pactuadas. 
Parágrafo Segundo - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida ao contratado para correção e o pagamento ficará pendente até que 
o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para o Contratante. 
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Parágrafo Terceiro - Em hipótese alguma haverá pagamento antecipado. 
Parágrafo Quarto – A liquidação do pagamento está adstrita à regularidade documental e fiscal do 
Contratado, facultando-se ao Contratante a possibilidade de retenção de pagamentos devidos, caso 
o Contratado não mantenha todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo 
Licitatório. 
Parágrafo Quinto – O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do 
comprovante de entrega do material/serviço forem apresentados os atestados de regularidade 
referentes à Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.  
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas correrão à conta da seguinte dotação orçamentária para o exercício de 2022 ou a que 
vier a lhe substituir: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
10.1. O fornecimento somente estará caracterizado mediante a apresentação do pedido/Ordem de 
Fornecimento. 
10.2. O Contratado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste 
contrato, mesmo que o fornecimento esteja previsto para data posterior à do seu vencimento. 
10.3. O fornecimento será realizado de forma parcelada, feito de acordo com o cronograma de 
entrega da secretaria solicitante. 
10.4. O Contratante reserva-se o direito de não aceitar as mercadorias em desacordo com o 
previsto no presente contrato e no edital de licitação, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da lei nº. 8.666/93. 
10.5. O Contratado obriga-se a fornecer os produtos nas mesmas condições e preços registrados, 
no local e na quantidade prevista na Ordem de Fornecimento emitida pelo setor responsável. 
10.6. O Contratado deverá responder pelas despesas relativas ao frete, encargos trabalhistas, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras despesas que forem devidas e 
referentes ao fornecimento dos produtos do objeto do presente contrato. 
10.7. O Contratado deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
Município de Conselheiro Lafaiete ou a terceiros, em razão da ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais e/ou legais a que 
estiver sujeita. 
10.8. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade do 
Contratado para outras entidades/empresas; 
10.9. O Contratado, uma vez detectada quaisquer variações, alterações, adulterações, vícios 
ocultos ou anomalias que interfiram na qualidade dos produtos fornecidos, deverá substituí-los no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem ônus para o Contratante. 
10.10. O acondicionamento e transporte deverão ser feitos dentro do preconizado. Os produtos 
deverão estar devidamente protegidos contra danos que possam ser causados por agentes 
externos. 
10.11. Na Nota Fiscal deverão constar os números dos lotes correspondentes aos produtos 
entregues. 
10.12. Não serão aceitas entregas de mercadorias sem Notas Fiscais, ou preenchidas 
erroneamente. 
10.13. Toda Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, conter o número da NAF, empenho e processo 
licitatório a qual está vinculada.   
10.14. O quantitativo previsto neste contrato é apenas informativo, não obrigando o Contratante a 
realizar as compras na quantidade indicada. 
10.15. O material deverá ser entregue no endereço: Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, neste Município. 
10.16. O Contratado declara estar ciente e compromete-se a cumprir todas as exigências e 
especificações para o fornecimento dos equipamentos constantes e discriminados no edital do 
processo licitatório e seus anexos, em especial, o Termo de Referência, que faz parte integrante do 
presente contrato.   
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CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Sem prejuízo das disposições em Lei, constituem obrigações das Partes: 
 
11.1. DO CONTRATADO: 
a) Fornecer os produtos conforme o especificado no objeto deste contrato, de acordo com as 
determinações da Secretaria Solicitante, observadas as normas legais vigentes, bem como as 
cláusulas e condições previstas neste contrato; 
b) Emitir as Notas Fiscais/Fatura tendo em vista os serviços realizados anteriormente à emissão da 
Nota; 
c) Manter, durante toda a o período de fornecimento, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Processo Licitatório; 
d) Responsabilizar-se pelas relações trabalhistas de seus funcionários que trabalharem em função 
do contrato; 
e) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao contratante ou 
a terceiros na execução do serviço; 
f) Assumir integralmente o ônus tributário incidente sobre as notas fiscais que emitir, permitindo-se, 
no pagamento das faturas, os descontos legais. 
g) Entregar os produtos acondicionados adequadamente, em estrita conformidade com as 
disposições deste edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços. 
h) Substituir o objeto em desacordo à proposta ou às especificações desta licitação, ou que por 
ventura seja entregue com defeitos ou imperfeições. 
i) Responder pelas despesas relativas à impostos, taxas, frete e quaisquer outras que forem devidas 
referente ao objeto. 
j) Fornecer os objetos deste certame de acordo com as “AE” – Notas de Autorização de Empenho, 
emitidas pelo Setor de Compras. 
k) Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº  
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
l) Demais obrigações constantes neste contrato, bem como no Edital de Licitação e Termo de 
Referência. 
 
11.2. DO CONTRATANTE  
a) Credenciar, através das Secretarias Municipais Solicitantes os setores que serão beneficiados 
com a entrega do produto, bem como providenciar a sua distribuição, conforme requisições; 
b) Através das Secretarias Municipais Solicitantes, proceder à recepção e conferência das Notas 
Fiscais/Fatura emitidas pelo Contratado, encaminhando-as à Diretoria de Material para devido 
processamento;  
c) Aprovar as Notas Fiscais/Fatura apresentadas pelo Contratado, assegurando o pagamento das 
mesmas mediante a compatibilização desta com a efetiva entrada dos produtos no almoxarifado 
municipal; 
d) Acompanhar e conferir o fornecimento dos produtos;  
e) Efetuar os pagamentos ao Contratado. 
 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES  

12.1 – Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor 
em assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, 
ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos: 
I – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato; 
II – Cancelamento do preço registrado/Contrato; 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de até 02 (dois) anos. 
12.2 – Por atraso injustificado na execução do contrato: 
I – multa moratória nos seguintes percentuais: 
a) Os primeiros 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculados sobre 
o valor da prestação do serviço/fornecimento, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação 
que rege a matéria. 
b) A partir do 6º (sexto) dia, multa de 2% (dois por cento), também calculada sobre o valor do 
serviço prestado, conforme Art. 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
II – Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso; 
III – Cancelamento do preço registrado. 
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12.3 – Por inexecução total ou execução irregular do contrato de prestação de serviço/fornecimento: 
I – Advertência por escrito nas faltas leves; 
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou da 
totalidade da prestação do serviço/fornecimento não executado; 
III – Suspensão temporária de participação e, licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de até 02 (dois) anos; 
IV – Impedimento de licitar e 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. 
12.4 – Impedimento de licitar e contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos nos casos de: 
I – ensejar o retardamento da execução do certame; 
II – não manter a proposta; 
III – comportar-se de modo inidôneo; 
IV – fizer declaração falsa; 
V – cometer fraude fiscal; 
VI – falhar ou fraudar na execução do contrato. 
Parágrafo Primeiro - A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade 

da aplicação de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Contratado 

vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

Parágrafo Segundo - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Conselheiro 

Lafaiete, via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 

recebimento da notificação enviada pelo Governo do Município de Conselheiro Lafaiete.  

Parágrafo Terceiro - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no 

Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, em favor da Contratado vencedora, sendo que, caso 

o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

Parágrafo Quarto - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Parágrafo Quinto - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à Contratado 

vencedora o contraditório e a ampla defesa.   

Parágrafo Sexto – As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no registro 

cadastral deste Município.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
O presente contrato poderá ser alterado: 
13.1. Unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos; 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei. 
13.2. Por acordo entre as Partes: 
a) Quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes; 
c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, pelo Contratante, quando: 
a) O Contratado não cumprir as obrigações constantes deste contrato; 
b) O Contratado não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
c) O Contratado der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a 
critério da Administração; 
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d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços, se assim for decidido pela Administração; 
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
g) A lentidão de seu cumprimento, levando o Contratante a contrair prejuízos 
h) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos 
i) A paralisação da prestação do serviço/fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao 
Contratante; 
j) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 
no contrato; 
k) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
gerenciar a execução, assim como as de seus superiores; 
l) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador deste 
contrato; 
m) A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
n) A dissolução da sociedade; 
o) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 
execução do Contrato. 
Parágrafo Primeiro - 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; 
Parágrafo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da contratada, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO 
Poderá ser solicitado o cancelamento do presente contrato quando: 

 Mediante solicitação, por escrito, do Contratado, com comprovação da impossibilidade de 
cumprir as exigências deste contrato; 

 A juízo do Contratante, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 
Parágrafo Único - A solicitação do Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada ao Contratante a aplicação 
das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO GERENCIAMENTO 
O presente Contrato será acompanhado pelo servidor XXXXXXXXXXXXXX que ficará responsável 
por fiscalizar a execução do mesmo, verificando a procedência do serviço prestado, registrando 
todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, devendo manter contatos com a 
Contratada para a solução dos problemas detectados, bem como acompanhar a vigência do 
mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93. 
Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Conselheiro 
Lafaiete, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva do Contratado 
vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato. 
Parágrafo Segundo – O Contratado permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à 
documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela 
fiscalização/gestor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. Integram este Contrato, o edital de convocação, seus anexos, o termo de referência, bem 

como a Ata de Registro de Preços nº. XXXXXX, independentemente de suas transcrições. 

17.2. O Contratado terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação regular, 
para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93. 
17.3. Sendo cumpridas todas as obrigações e findo o prazo de vigência, este instrumento por si só 
se encerra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 
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O extrato do presente Contrato será publicado por conta do Contratante. 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para dirimir as questões oriundas 
deste Contrato. 

 
E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que cumpra seus efeitos legais. 
 
 

Conselheiro Lafaiete, XX de XX de 2022.  
 
 
_____________________________________  ________________________________ 
XXXXXXXXX       XXXXXXXX 
CNPJXXXXXXXXXXXXXX    Secretário de XXXXXXXXXXXXX 
 
 
_________________________________  _____________________________ 
XXXXXXXXX      Mário Marcus Leão Dutra 
Procurador Municipal      Prefeito Municipal 

 


