PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR POR ITEM
OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual contratação de Micro Empresa,
Empresa de Pequeno Porte, e equiparadas nos termos da Lei para o fornecimento de
gêneros alimentícios incluindo lanches para atender às necessidades dos diversos
Departamentos do Município de Ressaquinha.
Endereço: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ressaquinha, situado à Rua Pe.
Geraldo Magela Pereira, nº 02, Centro, em Ressaquinha - MG
Retirada do Edital através do email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.br CPL – Telefone (32)
33411259. O e-mail será respondido no horário de expediente do órgão.

07/05/2018 – entre 09h e 09h15min

PARA ABERTURA: 07/05/2018 – 09h15min
Apresentação e Abertura dos envelopes:
Pregoeira: Taís Paula do Carmo Furtado
Equipe de Apoio do Pregão: Frede Silvério de Oliveira e Geruza Aparecida Silvério
Dotação Orçamentária do exercício de 2018:
2.02.01.04.122.0001.2.0009.3.3.90.30
2.03.01.10.122.0006.2.0023.3.3.90.30
2.03.01.10.301.0004.2.0025.3.3.90.30
2.03.01.10.301.0004.2.0026.3.3.90.30
2.03.01.10.301.0004.2.0030.3.3.90.30
2.03.01.10.305.0009.2.0039.3.3.90.30
2.05.01.12.122.0002.2.0043.3.3.90.30
2.05.01.12.365.0002.2.0052.3.3.90.30
2.05.01.12.365.0002.2.0053.3.3.90.30
2.05.02.13.391.0017.2.0055.3.3.90.30
2.05.02.13.392.0011.2.0061.3.3.90.30
2.05.03.27.812.0013.2.0062.3.3.90.30
2.05.04.13.392.0011.2.0065.3.3.90.30
2.05.04.13.695.0011.2.0066.3.3.90.30
2.05.04.23.695.0011.2.0067.3.3.90.30
2.07.01.08.243.0010.2.0080.3.3.90.30
2.07.01.08.244.0010.2.0086.3.3.90.30
2.07.01.08.244.0010.2.0087.3.3.90.30
2.07.01.08.244.0010.2.0088.3.3.90.30
2.08.01.18.541.0018.2.0090.3.3.90.30
2.09.01.18.541.0018.2.0096.3.3.90.30
2.09.01.20.608.0015.2.0099.3.3.90.30

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº
8.666, de 21 junho de 1.993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar Federal nº
123/2006 e suas posteriores alterações, e Decretos Municipais nº 860/2017 e nº
861/2017.
1.2 - Integra este edital: Anexo I/II (Memorial Descritivo/Formulário Padrão de Proposta);
Anexo III (Declaração de inexistência de impedimento); Anexo IV (Carta de
Credenciamento);
Anexo
V
(Declaração
superveniência
de
fato

impeditivo/cumprimento art. 7º, XXXIII, CR/88); Anexo VI (Minuta de Contrato); e Anexo
VII (Minuta de Ata de Registro de Preços); VIII (Declaração de ME, e EPP);
2 - OBJETO LICITADO
2.1 Registro de Preços para a futura e eventual contratação de Micro Empresa,
Empresa de Pequeno Porte, e equiparadas nos termos da Lei para o fornecimento de
gêneros alimentícios incluindo lanches para atender às necessidades dos diversos
Departamentos do Município de Ressaquinha
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas enquadradas como Micro
Empresas ou Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, que
atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título VI deste instrumento
convocatório.
3.1.1 - Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes credenciados
junto ao pregoeiro, devendo o interessado, ou seu representante, comprovar a
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame (modelo do Anexo IV).
3.1.2 - A participação restrita à Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte
disposta no Item 3.1 não se aplicará na eventualidade da incidência das hipóteses
previstas no art. 49 da Lei Complementar n° 123/2006, hipótese em que as demais
empresas não enquadradas como ME e EPP poderão participar.
3.2 - É condição de participação apresentar no ato do Credenciamento na sessão do
Pregão Presencial declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação (modelo do Anexo III).
3.2.1 - Não poderá participar da presente licitação empresa:
3.2.1.1 - suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública
Estadual, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
3.2.1.2 - que estiverem, na data fixada para a apresentação dos envelopes,
cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com o
Município de Ressaquinha;
3.2.1.3 - reunidas sob forma de consórcio;
3.2.1.4 - com falência decretada.
3.2.2 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
3.3 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado
não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua
execução.

3.4 – Poderão participar do presente certame as empresas:
3.4.1 - estabelecidas no país, e enquadradas como ME ou EPP, com ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado e que satisfaçam as condições e disposições
contidas neste Edital e anexos;
3.4.2 - que apresentem a documentação relacionada no item “HABILITAÇÃO”.
3.5 – Os interessados que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e
local estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao pregoeiro
os envelopes separados e lacrados, respectivamente, o envelope nº 01 - "PROPOSTA" e
envelope nº 02 - “DOCUMENTAÇÃO”, contendo na parte os seguintes dizeres:
Da Proposta:
“PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA
Envelope n° 01 – “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório nº 026/2018
Pregão n° 011/2018
Registro de Preços nº 007/2018
(RAZÃO SOCIAL, E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE)”
Da Documentação:
“PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA
Envelope n° 02 – “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório nº 026/2018
Pregão n° 011/2018
Registro de Preços nº 007/2018
(RAZÃO SOCIAL, E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE)”
3.6 – Aberto o primeiro envelope de proposta na sessão pelo pregoeiro, não mais
serão admitidos novos proponentes.
4 – CREDENCIAMENTO
4.1. A empresa proponente deverá comparecer para credenciamento junto ao
pregoeiro, através de um representante, entregando ao pregoeiro documento, que o
credencie a participar deste certame (conforme Anexo IV), além de exibir e/ou
entregar ao pregoeiro os seguintes documentos:
4.1.1. Tratando-se do representante legal, deverão ser exibidos ao pregoeiro os
documentos de constituição da pessoa jurídica, ou seja, estatuto ou contrato social ou
outro instrumento de registro comercial, acompanhados da última alteração, nos
quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos, assumir obrigações em
nome da empresa;
4.1.2. Tratando-se de procurador deverá ser entregue ao pregoeiro, o instrumento de
procuração público ou particular, com poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, acompanhado da exibição do correspondente documento, dentre os
indicados no item 4.1.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.1.3. Os documentos de constituição da pessoa jurídica de que trata o item 4.1.1
deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente.
4.2. No ato do credenciamento, o representante legal da empresa ou o procurador
deverão identificar-se, entregando cópia autenticada de documento de identidade
que contenha foto.
4.3. Aberta a sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente
credenciados, apresentando para tanto os documentos de que tratam os itens 4.1.1 e
4.1.2.
4.4. O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao pregoeiro
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços,
de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a
reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” relativos a este
Pregão, ficando mantido o preço apresentado na sua proposta escrita estritamente
para efeito de ordenação das propostas para apuração do menor preço.
4.5 - A licitante deve ainda no ato do Credenciamento, apresentar uma declaração
dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Anexo III),
conforme preceitua o inciso VII do art. 4° da lei 10.520/2002, sob pena de ser
desclassificada no certame, e a Declaração de ME ou EPP conforme modelo
constante no Anexo VIII deste Edital, haja vista tratar-se de Licitação exclusiva para
ME ou EPP.
4.6 - Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados fora dos Envelopes
nº 01 e 02.
5 – PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 01)
5.1. A proposta deverá conter a especificação do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes neste edital e anexo, de forma clara e
detalhada, não sendo admitido propostas alternativas, atendendo aos seguintes
requisitos:
5.1.1. Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente
ou em papel comum com a aposição do CNPJ da proponente. Deve ser redigida
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em
todas as folhas e assinada a última folha por seu representante legal;
5.1.2. Indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão, o
endereço completo da proponente, telefone, fax e endereço eletrônico (se houver) bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva
agência onde deseja receber os seus créditos caso tenha conta bancária;
5.1.3. A proposta será considerada válida por pelo menos 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data da apresentação dos envelopes.
5.1.4. Das propostas ainda devem constar preço unitário e total proposto para o objeto
ofertado, expresso em reais, em números com até duas casas decimais após a vírgula,
junto aos quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o
objeto licitado (tributos, seguros, fretes, encargos de qualquer natureza).

5.1.4.1. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto
deste será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a
licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.
5.2. A licitante não poderá retirar ou desistir de sua proposta após aberta
a Sessão do Pregão ou realizado o protocolo dos envelopes junto ao Pregoeiro
ou Equipe de Apoio, salvo por motivo justificado e a critério exclusivo do
Pregoeiro.
5.3- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto, salvo as exceções previstas neste edital.
5.4. O modelo de Proposta está constante no Anexo II deste Edital.
5.5. Nas propostas deverá constar a marca dos itens.
6 - HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 2)
6.1.1 – requerimento de empresário, no caso de empresa individual; ou
6.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial e, na hipótese de sociedade por ações,
acompanhados de documentos da eleição e posse dos seus diretores; ou
6.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercício;
6.1.4 - 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.
6.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
6.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;
6.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo à sede do
licitante; sendo admitida a Certidão de Negativa de Débitos Estaduais como
comprovação deste item;
6.2.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal;
6.2.4 - Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, incluindo-se as contribuições previdenciárias;
6.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão

Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver situada a
sede do licitante;
6.2.6 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante.
6.2.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1o de
maio de 1943, conforme estabelecido pela Lei n°. 12.440/2011;
6.2.8 - Declaração conforme Anexo V;
6.2.9 - Declaração conforme Anexo VIII;
6.3 - Qualificação econômico-financeira:
6.3.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite
para recebimento das propostas.
6.4 Os documentos de que tratam este capítulo deverão, quando for o caso, estar em
plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes e serem
apresentados em original ou cópia autenticada.
6.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
autenticado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no ato da sessão pública, ou antes,
mediante cotejo da cópia com o original.
6.6 - Não será aceito protocolo de pedido de certidão ou de outro documento
exigido neste edital.
6.7–A Pregoeira poderá diligenciar por meio de consulta direta aos sites dos órgãos
expedidores na Internet, a veracidade de documentos obtidos por mídia eletrônica.
6.8 – Serão admitidas Certidões Positivas de Débitos com efeitos de Negativa.
6.9 – A empresa que apresentar documentação em desacordo com o exigido no
Edital será Inabilitada;
6.10 – Caso não se aplique a restrição à ME, EPP, ou MEI, devido à eventualidade de
incidência das hipóteses previstas no art. 49 da Lei Complementar n° 123/2006,
hipótese em que as demais empresas não enquadradas como ME, EPP, ou MEI
poderão participar, deverão ser seguidas as regras dos itens 6.10.1 ao 6.10.11.
6.10.1 – Após a etapa de lances será assegurada às ME, EPP e MEI como critério de
desempate, a preferência de contratação de acordo com o estabelecido no artigo
44 da Lei Complementar n. 123/06.
6.10.2 – Entende-se por empate, situações em que as propostas apresentadas pelas
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada,

quando não mais se realizem lances verbais, sendo encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de maior valor ofertado.
6.10.3 – Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar n. 123/06, será
procedido o seguinte:
6.10.4 – A ME, EPP e MEI mais bem classificada será convocada para apresentar a
nova proposta após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, aplicando-se
a regra aos demais licitantes que se enquadrarem na hipótese de ME – EPP - MEI;
6.10.5 – Não ocorrendo a contratação na forma do item anterior serão convocadas as
remanescentes que se enquadrem como ME – EPP – MEI na ordem classificatória, para
o exercício dos direitos trazidos pela Lei Complementar n. 123/06;
6.10.6 – No caso de equivalência dos preços apresentados pelas ME – EPP - MEI, que se
encontrem na situação descrita no item referente ao Empate, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a oferta;
6.10.7 – O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta,
superada a fase de lances, não tiver sido apresentada por ME, EPP e MEI;
6.10.8 – Neste momento, o pregoeiro verificando que há licitante na condição de ME –
EPP – MEI, em caso positivo, indagá-la-á sobre a intenção do exercício das
prerrogativas trazidas pela Lei Complementar n. 123/06;
6.10.9 – A LICITANTE devidamente enquadrada como ME, EPP e MEI, em conformidade
com a Lei Complementar n. 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à
regularidade fiscal, ainda que existam pendências;
6.10.10 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
6.10.10.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e ou
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de
Ressaquinha, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa. (Lei Complementar n° 147, de 2014)
6.10.11 – A não regularização das pendências, no prazo previsto no item anterior,
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades
impostas pela Lei n. 8.666/93 e 10.520/2002, da contratação pela ordem de
classificação das propostas e da revogação da licitação.
7 - DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1- Serão desclassificadas:
7.1.1 - As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste
edital ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente;

7.1..2 - As propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, preços
simbólicos ou irrisórios ou com valor zero;
7.1.3 - Serão desclassificados os lances finais que apresentarem preço acima do valor
estimado (conforme planilha constante do Anexo I), que serão considerados como de
"preço excessivo".
7.2 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
7.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
7.4. Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR VALOR POR
ITEM.
7.5. A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
7.6. No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada
a fase de lances verbais, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no
próprio ato, vedado qualquer outro tipo de procedimento, ressalvada a hipótese
prevista na Lei Complementar nº123/06, referente à Microempresa.
7.7. A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto, ao objeto e valor apresentado
pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente
a respeito.
7.8. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de
habilitação pela licitante que tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem
como documentação apresentada na própria sessão.
7.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro.
7.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
edital.
7.11. Casos não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
7.12 – A pregoeira poderá, a qualquer tempo, solicitar aos Licitantes quaisquer
esclarecimentos que julgar necessário.
7.13.Após a disputa de lances, ocorrendo alteração do valor da proposta escrita,
constará de ata a alteração e o licitante declarado vencedor assinará a mesma
como comprovação e aceitação das alterações com os preços readequados.
8 – DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO

8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame através da apresentação dos documentos previstos no item 4 –
“Credenciamento”.
8.1.1. É recomendável a presença dos participantes com 10 (dez) minutos de
antecedência ao horário previsto para a abertura da sessão, notadamente quando
necessária a autenticação de documentos, e haja vista que após declarada aberta a
Sessão não será admitida a participação de novos Licitantes.
8.2. Após o credenciamento, as licitantes legalmente representadas entregarão ao
pregoeiro em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação, passando a sessão a desenvolver-se da seguinte forma:
8.2.1. Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a classificação
daquela que apresentar o MENOR VALOR POR ITEM e daquelas que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente ao menor preço
para apresentarem novos lances verbais.
8.2.1.1. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item
8.2.1, ao pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), neste
número já incluído a de menor preço, para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas.
8.2.2. Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do
edital, procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição
por outra, de forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances
verbais.
8.2.3. Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes
de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da
proposta de maior preço, observando o seguinte:
8.2.3.1. As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias,
até que se defina aquele que pedir o menor valor e os demais desistirem de cobrir sua
oferta.
8.2.3.2. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, de forma a definir a sequência dos lances ulteriores.
8.2.3.3. O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor
preço; e a partir de então o lance de menor preço da rodada em andamento ou
precedente, conforme o caso.
8.2.3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado,
implicará na exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se,
todavia, o último preço por ele apresentado para efeito da classificação final das
propostas.
8.2.3.5. A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades
cabíveis.

8.2.4. Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas
exclusivamente pelo critério de menor preço, sendo objeto de exame e decisão
motivada quanto à aceitabilidade do valor apresentado por aquela classificada em
primeiro lugar.
8.2.5. Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação
ao seu proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias,
mediante abertura do respectivo envelope de documentação, na forma do item 6
deste edital.
8.2.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo ITEM do Pregão.
8.2.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
habilitatórias, serão examinadas as ofertas subsequentes, inclusive quanto a sua
aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a
todas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e
a ele adjudicado o correspondente objeto.
8.2.8. Caso ocorram as hipóteses dos subitens 8.2.5 e 8.2.6, ou de não haver oferta de
lances verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão
do pregoeiro, em qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda
será lícito ao pregoeiro negociar diretamente com o proponente para a obtenção de
preço melhor do que aquele ofertado.
8.3. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada incluindo relatórios dos Lances
propostos, ao final assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes, facultada a
assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na qual serão registrados
todos os fatos relevantes da sessão.
8.4. A adjudicação do objeto obedecerá a estrita ordem de classificação e será
praticada pelo pregoeiro na própria ata de reunião, caso os licitantes não manifestem
a intenção de apresentarem recursos.
9 – IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
9.1. A impugnação contra os termos deste edital deverá ser formulada e dirigida a
pregoeira do Município de Ressaquinha em até 02(dois) dias úteis anteriores ao dia da
abertura da sessão de pregão, só será admitida impugnação protocolada
pessoalmente ou encaminhada via correios, e o respectivo documento deverá estar
em original ou cópia autenticada.
9.2. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões,
contados a partir do término do prazo da recorrente, independentemente de
qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.3.
A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à
vencedora.

9.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
9.5. Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da pregoeira terá efeito
suspensivo.
9.6. Não serão considerados válidos recursos ou impugnações enviados via fax,
devendo o recurso ser apresentado em original pessoalmente ou encaminhado
através de postagem para o endereço constante do preâmbulo.
10 – PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO
10.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
da data de apresentação da nota fiscal emitida em razão do fornecimento do objeto,
e mediante a certificação do recebimento por servidor competente.
10.1.1. – Os pagamentos serão executados observados os procedimentos indicados no
Anexo VI - Minuta de Contrato, e no Anexo VII – Minuta de Ata de Registro de Preços,
cujo teor faz parte integrante deste edital.
10.2 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e
encerramento em dias de expediente no Município.
11 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1 - A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros constantes do
preâmbulo deste Edital.
12 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 - Inexistindo manifestação recursal, ou após o julgamento pleno dos recursos, o
pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade
superior homologar o procedimento licitatório.
12.2 – Ficam ressalvadas as hipóteses de suspensão, anulação ou revogação do
presente certame, nos termos da lei, e não caberá direito a indenização de nenhuma
natureza aos licitantes participantes.
13 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
13.1 - Após a homologação desta licitação, a empresa vencedora assinará a Ata de
Registro de Preços cuja vigência máxima será de 12 (doze) meses, junto ao Município,
que incluirá as condições estabelecidas neste edital, Minuta da Ata de Registro de
Preços e nos demais Anexos, além de outras fixadas na proposta vencedora e
necessárias à fiel execução do objeto licitado.
13.2 - A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento da
comunicação, para assinatura da Ata de Registro de Preços.
13.3 - Ocorrendo o descumprimento do previsto no item anterior, o Município
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova
negociação.

13.4 - A licitante deverá manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a contratante
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
contrato.
13.5 – Nos termos do art. 14 do Decreto nº 860/2017 do Município de Ressaquinha, fica
expressamente autorizado a qualquer órgão ou entidade da Administração, a
solicitação à adesão à Ata de Registro de Preços que esta Licitação vier a dar origem,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem ao interesse público.
13.6 – O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia
defesa, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses:
13.6.1 – Pelo Município quando:
a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro
de Preços;
b) O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do
Registro de Preços;
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do
Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93
e alterações posteriores;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso
XII, do art. 78 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores.
13.6.2 – Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem
ao Registro de Preços.
13.7 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado
pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
13.8 – A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos
previstos no inciso I do item 13.6, será feita por escrito, juntando-se o comprovante do
recebimento.
13.9 – No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou
inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Minas
Gerais, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia
útil, contado da publicação.
13.10 – A solicitação do FORNECEDOR DO OBJETO para cancelamento do registro de
preço, não o desobriga do fornecimento do objeto, até a decisão final do órgão
gerenciador, a qual deverá ser protocolada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
facultado ao Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento
convocatório caso não aceitas as razões do pedido.

13.11 – Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações
para o fornecimento do objeto constantes do registro de preços.
14 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
14.1 - A solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, recebimento e
conferência na execução da entrega do objeto desta licitação serão realizados pela
Secretaria Municipal de Administração.
14.2 – Na ocorrência de descumprimento dos prazos previstos no Contrato ou na Ata
de Registro de Preços, o Município poderá aplicar as sanções previstas neste
instrumento e na legislação aplicável.
14.3 – O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Edital.
15 – INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA
15.1 – Homologada a licitação pela autoridade competente, e assinada a ata de
registro de preços, o Município através da Secretaria Municipal de Administração,
poderá eventualmente celebrar contrato formal nos termos da Minuta de Contrato
deste Edital, e/ou emitir Requisição de Empenho e Ordem de Fornecimento, visando à
execução do objeto licitado.
15.2 – A licitante vencedora deverá estar em dia com suas obrigações e idônea para
contratar com o Município.
15.3 – A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar a entrega dentro do
prazo estabelecido, sujeitá-lo-á a aplicação das penalidades prevista na cláusula das
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste edital.
15.4 – A Ordem de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados
pelo Município nas seguintes hipóteses:
a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência
de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações.
b) bilateralmente, formalizada em autorização
CONTRATANTE, após acordo entre as partes.
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c) judicialmente, nos termos da legislação.
16 – PENALIDADES
16.1 - Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei 8.666/93 e nas
Minuta de Ata de Registro de Preços e Minuta de Contrato;
16.2. Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar
com o Município de Ressaquinha, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital/Minuta de Contrato e demais penalidades legais, a
licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
17 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
17.1 – Os interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre a presente licitação
diretamente ao pregoeiro no endereço constante do preâmbulo.
17.1.1 – Recomenda-se que os pedidos de esclarecimento sejam apresentados com
razoável antecedência em relação à data fixada para a apresentação das
propostas, de maneira a permitir, em tempo hábil, o trâmite interno necessário ao
exame e preparo da resposta.
17.1.2 – Os esclarecimentos necessários serão prestados a todos os interessados que
retirarem o edital.
18 - FORO
18.1 - O foro designado para julgamento de qualquer questão judicial resultante do
presente certame será o da Comarca de Barbacena.
19 - PAGAMENTO
19.1 - O pagamento se dará da forma estabelecida na ata de registro de preços e no
instrumento contratual a ser firmado, conforme minutas anexas.
19.2 - A nota fiscal será emitida pela Contratada em inteira conformidade com as
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.
19.3 – O Município identificando qualquer divergência na nota fiscal deverá devolvêla à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo de
pagamento será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde
que devidamente sanado o vício.
19.4 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação por parte da Contratada, sem que isto gere direito a alteração
de preços, correção monetária, compensação financeira.
19.5 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará
pelo Município plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente ao
fornecimento nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer
título, tempo ou forma.
20. DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - A autoridade competente poderá suspender, revogar ou anular esta licitação
nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.
20.2 - É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, da contratação que
for adjudicada em consequência desta licitação.
20.3 - Será desclassificada a licitante
complementares, quando solicitada.
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20.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de documentação relativa ao presente Edital.
20.5 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de
homologação.
20.6 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços,
dentro do prazo estabelecido neste Edital, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
20.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação
poderá ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas
mesmas condições propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto a prazo e
preço atualizado.
20.8 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da Licitação, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
20.9 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação
implica aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito
de impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o
julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.
20.10 - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e
2° do art. 65 da lei 8.666/93.
20.11 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da
futura ata de registro de preços.
20.12 - Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da
legislação regedora, em especial a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02.
20.13 - O licitante é responsável pela 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, e
cancelamento da ata de registro de preços, sem prejuízo das sanções administrativas,
civis e penais cabíveis.
20.14 - A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão
Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.
20.15 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido,
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos

envelopes de licitantes desqualificados e envelopes de Documentação de
Habilitação de licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas.
20.16 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, ao
pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de
profissionais especializados.
20.17 - Toda a documentação apresentada neste ato 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.
20.18 – Caso seja necessário, ao pregoeiro poderá suspender a sessão do Pregão,
designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os
licitantes presentes.
20.19 - A pregoeira, 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 e não
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto
aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no §
3° do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
20.19.1 - Documentos solicitados em diligências deverão ser apresentados em original
ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos
mesmos pelo pregoeiro ou Equipe de Apoio;
20.19.2 - O não cumprimento de diligências poderá ensejar a desclassificação da
proposta ou a inabilitação do licitante.
20.19.3 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral
dos termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das
demais normas legais que disciplinam a matéria.
20.19.4 – O Município de Ressaquinha poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos
para recebimento das propostas ou para sua abertura.
20.19.5 - Para atender a seus interesses, o Município reserva-se o direito de alterar
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados,
obedecidos os limites estabelecidos no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
20.20 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, haja vista
ser um registro de preços, podendo também o Município revogá-la, no todo ou em
parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato
escrito e fundamentado.
20.21 - Fica eleito o foro da Comarca de Barbacena, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja
ou venha a ser.
20.22 – Os extratos de: Atas, os recursos, as respectivas decisões quanto aos recursos, a
Homologação, a Ata de Registro de Preços, os Contratos bem como quaisquer outras

diligências referentes a Licitação, terão seus extratos resumidos publicados no saguão
da sede da Prefeitura Municipal de Ressaquinha através de afixação no mural de
avisos, e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Ressaquinha.
20.22.2 – A simples participação do Licitante nesta Licitação importará em seu
compromisso de acompanhar todas as publicações do presente certame para delas
tomar conhecimento, não cabendo qualquer tipo de reclamação por alegação de
desconhecimento dos atos praticados, pois todos serão devidamente publicados, nos
veículos expressos neste Edital.
Ressaquinha, 18 de abril de 2018.

TAIS PAULA DO CARMO FURTADO
Pregoeira

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR POR ITEM
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Apresento a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, considerando o preço
atualmente praticado, a definição de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo
de execução do contrato, quando for o caso.
1.0 - DO OBJETO
1.1– Registro de Preços para a futura e eventual contratação de Micro Empresa,
Empresa de Pequeno Porte, e equiparadas nos termos da Lei para o fornecimento de
gêneros alimentícios incluindo lanches para atender às necessidades dos diversos
Departamentos do Município de Ressaquinha, conforme especificações mínimas
constantes no quadro abaixo:

Item

Especificação

Unidade

Quant.

Custo un. Estimado Valor total

001

ACHOCOLATADO CAIXINHA - Bebida látea UHT,
sabor de chocolate, dve conter na porção de
200 ml (1 unidade ) valor energético 185
Kcal=776KJ Proteínas 3,9g carboidratos 32g
sódio 130mg cálcio 260mg ferro 1,8 mg zinco 1,6
mg, caixa com 27 unidades.

CX

50,0000

33,2875

1.664,38

002

ACHOCOLATADO EM PÓ - Deve conter
cálcio, ferro, pantotenato de cálcio
vitaminas A, D3, C, B1, B2, B6 e PP. E zero de
gordura. Equivalente ou de melhor
qualidade que tody, e/ou Nescau, pote
com 400 gramas.□

PT

30,0000

7,0875

212,63

003

AÇÚCAR BRANCO - Tipo cristal especial. Não
deve apresentar sujidade, umidade, blor, peso
insatisfatório, embalagem: em polietileno leitoso
ou transparente, atóxica, deve estar intacta,
em pacotes de 5Kg, prazo de validade mínimo
de 12 meses a contar a partir da data de
entrega

PCT

50,0000

8,9450

447,25

004

ADOÇANTE DIETÉTICO - 100% STÉVIA EM PÓ,
CAIXA COM 50 ENVELOPES

CX

10,0000

17,7967

177,97

005

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - De scarina e
ciclamato vidro de 100ml vidros de plástico de
100 ml□

VD

50,0000

3,3967

169,84

006

ÁGUA MINERAL NATURAL - (sem gás) copo com
200ml. Caixa com 48 copos.

CX

600,0000

22,5750

13.545,00

007

ÁGUA MINERAL NATURAL - (sem gás) garrafa de
500 ml. Fardo com 12 garrafas

FD

600,0000

12,8725

7.723,50

008

ÁGUA MINERAL NATURAL - (sem gás) garrafa de
5 litros

GL

200,0000

7,7633

1.552,66

009

ÁGUA MINERAL - (sem gás) garrafa com 1,5 ml.
Fardo com 06 unidades

FD

50,0000

11,9633

598,17

010

ALHO - Aparência fresca e são colhidos ao
atingir o grau de evolução completo e perfeito
estão de desenvolvimento. Isento de danos e
defeitos de natureza física ou mecânica terra,
aderente, sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas .

KG

30,0000

13,4750

404,25

011

AMENDOIM - moído e torrado, isento de
substâncias nocivas, parasitas. Embalagem
plástica, resistente, transparente com 500g.

KG

40,0000

9,6800

387,20

012

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Características
técnicas: classe: longo, fino, tipo 1. O produto
não deve apresentar mofo, substâncias
nocivas. Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em pacotes de 5kg, em
polietileno, transparente, atóxico. Prazo de
validade mínima de 12 meses a contar a partir
da data de entrega.

PCT

40,0000

18,4425

737,70

013

BACON - De primeira, congelado, prazo
de validade de no mínimo 60 dias para
frente a partir da data da entrega,
embalagem de plástico contendo o peso
e validade.

KG

80,0000

19,7000

1.576,00

PCT

300,0000

7,7225

2.316,75

014

BALAS MACIAS - Produto preparado à base de
açúcares fundidos e adicionado de substancias
que caracterizam o produto, como suco de
frutas, óleos essenciais e adicionados de outras
substancias permitidas, a principal
característica do produto é o de apresentar-se
macio, Acondicionado em embalagem
plástica com 100 unidades. Diversos sabores:
tutti-frutti, morango, uva, abacaxi, banana.
Pacote com 900 gramas

015

BATATA BAROA - Tamanho médio, nova, com
aparência fresca e sã, firme sem ruptura sem
lesões de origem física ou mecânica isenta de
partes pútridas, livre de enfermidades e terra
aderente embalagem em sacos plásticos
resistentes conforme quantidade solicitada
apresentando na embalagem etiqueta de
pesagem

KG

50,0000

8,2967

414,84

016

BATATA INGLESA - Tamanho médio nova, com
aparência fresca e sã, firme sem rupturas sem
lesões de origem física ou mecânica isenta de
partes pútridas, livre de enfermidades e terra
aderente embalagem em sacos plásticos
resistentes conforme quantidades solicitada

KG

80,0000

2,5500

204,00

apresentando na embalagem etiqueta de
pesagem
017

BATATA PALHA - Batata frita palha sabor natural,
livre de gorduras trans, sem glúten, sequinha.
Com embalagem de 400g, contendo
informação nutricional, data de validade, lote e
contato para atendimento ao consumidor.

UND

50,0000

7,5300

376,50

018

BISCOITO CASADINHO - Recheado com goiaba

KG

50,0000

15,1333

756,67

019

BISCOITO DE POLVILHO - Caseiro feito com
processo manual

KG

60,0000

19,3000

1.158,00

020

BISCOITO DOCE - Tipo Maria, embalagem
plástica com dupla proteção com 800g valor
energético entre 100 a 150 kcal carboidratos
entre 15 e 30g proteínas entre
1.5 e 3.5g e gorduras totais entre 2 e 5g por
porção de 30g

KG

100,0000

9,2225

922,25

021

BISCOITO QUEBRA QUEBRA - Feito à base de
maisena margarina e ovo

KG

50,0000

15,5000

775,00

022

BISCOITO SALGADO - Tipo cream cracker,
embalagem plástica com dupla proteção com
800g

KG

100,0000

9,5225

952,25

023

BOLINHO PARA LANCHE - Display bolinho de
chocolate 30g. Fonte de vitaminas e cálcio.
Macio e cremoso. Embalagem integra que
deverá constar em data de fabricação data
de validade e número do lote do produto,
caixa de 15 unidades.

KG

200,0000

6,0633

1.212,66

024

BOLO CONFEITADO - Bolo com a massa de
pão de ló recheado com doce de leite ou
leite condensado a massa devera ser
molhada com refrigerante ou leite de coco

KG

400,0000

21,6000

8.640,00

025

BOLO NEUTRO

KG

200,0000

12,2250

2.445,00

PCT

100,0000

38,6300

3.863,00

3.000,0000

5,2500

15.750,00

026

BOMBOM - Produto de primeira qualidade
constituído por massa de chocolate ou por
núcleo formado de recheios diversos,
elaborados com frutas, sementes
oleaginosas, açúcar, leite, manteiga,
cacau, licores e outras substancias
alimentícias, recobertos por uma camada
de chocolate ou açúcar. embalagem com
48 unidades

027

CAFÉ - Café pronto servido em garrafa térmica
deverá ser da mesma marca que o licitado

L

028

CANJICA - Grãos de milho que apresentam
ausência parcial ou total do gémen
Embalagem integra de 500g contendo
identificação do produto, marca da
fabricação, data de validade e número de lote
do produto.

PCT

50,0000

2,4725

123,63

029

CANJIQUINHA - De milho, produto proveniente
de matéria-prima de boa qualidade.

PCT

50,0000

1,8975

94,88

Acondicionado em embalagem plástica de 500
gramas, contendo a identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade.
030

CARNE BOVINA MOÍDA - De primeira,
congelada, com no máximo 6% de gordura,
embalagem média de 500 g

KG

80,0000

19,0500

1.524,00

031

CARNE SUÍNA PERNIL PARTIDAS EM ISCAS

KG

40,0000

12,5500

502,00

032

CATCHUP - Embalagem frasco com 400g data
de fabricação e prazo de validade.

UND

20,0000

5,5225

110,45

KG

50,0000

3,0225

151,13

033

CEBOLA DE CABEÇA - Tamanho médio, nova,
de 1 qualidade com casca compacta e firme
sâ sem rupturas, sem lesões de origem física ou
mecânica , isenta de partes pútridas, livre de
enfermidades. Embalagem em sacos plásticos
resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de
pesagem

034

CHOCOLATE WAFER CROCANTE RECHEADO
TIPO BIS - Com padrão igual ou superior do
BIS. Caixa com 20 unidades e Peso de 126g
cada. Embalagem integra devendo
constar data da fabricação data de
validade e número de lote do produto

CX

70,0000

5,3250

372,75

035

CÔCO RALADO - Embalagem: pacote com 100g
data de fabricação e prazo de validade

PCT

30,0000

3,0725

92,18

036

COLHER PLÁSTICA - PARA REFEIÇÃO,
COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO E
PIGMENTOS DE ALTA PUREZA, PRODUTO
NÃO TÓXICO, PRÓPRIA PARA CALDOS,
TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 50
UNIDADES

PCT

200,0000

3,5133

702,66

037

COSTELA DE PORCO - De primeira, congelada,
com no máximo 6% de gordura, embalagem de
plástico contendo peso.

KG

100,0000

13,3750

1.337,50

038

CREME DE LEITE - Ingredientes: creme de leite,
leite desnatado, leite em pó integral,
espessantes goma xantana e goma guar e
estabilizante citrato de sódio. Não contém
glúten, deve conter na embalagem
informação nutricional, data de validade e
fabricação, lote, embalagem de 200g

CX

50,0000

2,6725

133,63

039

CUMBUCA FUNDA PARA ALIMENTOS - Própria
para doces lanches e caldos que suportem
temperatura ate 100C tipo isopor, cor
branca. Embalagem com 100 unidades.

PCT

200,0000

10,2967

2.059,34

50,0000

4,7633

238,17

040

EXTRATO DE TOMATE - Concentrado 100%
natural conter em torno de 20 tomates frescos
ou seja aproximadamente 3kg de tomates
frescos, garantindo o sabor, a consistência e o
rendimento do produto (valor calórico - 20
kcal/0,9 gramas de proteina / 0,06 vitamina E/

LT

40mcg de vitamina A/0,09 de fibra alimentar,
lata de 340 gramas□
041

FARINHA DE MANDIOCA - Fabricadas a
partir de matérias primas limpas, isentas de
matéria terrosa e parasitas. Não podem
estar úmidas, fermentadas, ou rançosas.
Pacote de 1kg

KG

10,0000

6,1300

61,30

042

FEIJÃO VERMELHO - Grãos de tamanhos e formas
naturais, maduros limpos e secos. Pacote de 1kg

KG

100,0000

5,7950

579,50

043

FUBÁ DE MILHO AMARELO

KG

100,0000

2,3133

231,33

044

GARFO PLÁSTICO - Para refeição , composição:
poliestireno e pigmentos de alta pureza, produto
nao tóxico tamanho médio Pacote com 50
unidades.

KG

200,0000

3,8467

769,34

045

GELATINA - Sabor morango. Pacote de 1kg

PCT

50,0000

18,9000

945,00

046

GUARDANAPO - Guardanapo de papel branco
e macio de excelente qualidade, medida de
20cm x 22cm pacote com 100 unidades

PCT

100,0000

1,7967

179,67

047

INHAME - Tamanho médio, novo, com
aparência fresca e sã firme sem ruptura
sem lesões de origem física ou mecânica
isenta de partes pútridas livre de
enfermidades e terra aderente.
Embalagem em sacos plásticos resistentes
conforme quantidade solicitada
apresentando na embalagem etiqueta de
pesagem

KG

60,0000

4,0350

242,10

048

LANCHINHO DE QUEIJO - Massa salgada
recheada com queijo minas

KG

90,0000

14,4750

1.302,75

049

LANCHINHO - Pão de massa doce recheado
com presunto e mussarela

KG

90,0000

13,9750

1.257,75

050

LEITE LÍQUIDO INTEGRAL - Deverá ter na
composição somente os seguintes ingredientes
leite integral estabilizante citrato de sódio
Embalagem de 1L□

PCT

300,0000

2,8700

861,00

051

LEITE PASTEURIZADO QUENTE (FERVIDO) - Deverá
ter na composição somente os seguinte
ingredientes leite integral estabilizante citrato de
sódio

2.000,0000

3,9750

7.950,00

052

LINGUIÇA CALABRESA - De primeira,
congelada, prazo de validade de no mínimo
60 dias para frente a partir da data de entrega,
embalagem de plástico contendo o peso e
validade.

KG

80,0000

14,5625

1.165,00

053

MACARRÃO COMPRIDO N 8 - Enriquecido com
ferro e ácido fólico embalagens de 500g com
informação nutricional data de validade
impressa na embalagem lote de fabricação
lista de ingredientes e contato para
atendimento do consumidor

KG

100,0000

3,8225

382,25

054

MANDIOCA - Tamanho médio , nova, com

KG

100,0000

3,2100

321,00

L

aparência fresca e sã firme sem rupturas
sem lesões de origem física ou mecânica
isenta de partes pútridas livre de
enfermidades e terra aderente.
embalagem em saco plástico resistente
conforme quantidade solicitada
apresentando na embalagem etiqueta de
pesagem
055

MARGARINA- Deve ser de qualidade e textura
cremosa. Deve conter em 10g quantidade de 72
kcal zero de carboidrato, zero de proteina, 8g de
gorduras totais
,223 de gorduras saturadas 2g de gordura
monoinsaturada, 3,7 de gordura poliinsaturada,
zero de gordura trans.

PT

50,0000

5,9000

295,00

056

MILHO DE PIPOCA - Produto proveniente de
matéria-prima de boa qualidade.
Acondicionando em embalagem plástica de
500 gramas, contendo a identificação do
produto marca do fabricante data da
fabricação prazo de validade

PCT

500,0000

2,8975

1.448,75

057

MILHO LATA - Imersos ou nao em líquido de
cobertura apropriada submetida a processo
tecnológico adequado antes ou depois de
hermeticamente fechados os recipientes
utilizados a fim de evitar a sua alteração
embalagem 200g

50,0000

1,6475

82,38

058

MORANGA - Tamanho médio , nova, com
aparência fresca e sã firme sem rupturas
sem lesões de origem física ou mecânica
isenta de partes pútridas livre de
enfermidades e terra aderente.
embalagem em saco plástico resistente
conforme quantidade solicitada
apresentando na embalagem etiqueta de
pesagem

KG

80,0000

2,7475

219,80

KG

50,0000

12,8750

643,75

059

MORTADELA - Carne mecanicamente
separada de ave, gordura suína, carne suína,
água carne de ave, sal, amido, proteína de
soja, glicose desidratada, açúcar, alho,
coentro, amido modificado, extrato de
levedura, noz-moscada, canela, cravo,
estabilizante: Tripolifosfato de sódio e difosfato
dissódico, realçador de sabor. Contendo peso
e validade.

LT

060

MORTADELA DEFUMADA - Carne
mecanicamente separada de ave, gordura
suína, amido, água, proteína de soja, glicose de
soja, sal, míudos suínos (pode conter fígado,
língua, rim e ou coração), carne suína, açúcar,
soro de leite, ovo, pele de ave, alho.

KG

40,0000

19,5750

783,00

061

ÓLEO DE SOJA - Obtido de matéria prima
vegetal, em bom estado sanitário estar isento

PCT

20,0000

68,3333

1.366,67

de substancias estranhas a sua composição
aspecto límpido e isento de impurezas 25C
cor e odor característicos embalagem de 900
ml caixa com 20 unidades
062

PÃO AMANTEIGADO - Pão de massa doce
amanteigado polvilho com açúcar e canela

KG

100,0000

15,6000

1.560,00

063

PÃO DE QUEIJO - De boa qualidade com miolo
branco e casca de cor dourada brilhante e
homogênea. Serão rejeitados pães mal assados,
queimados, amassados, achatados e
embatumados aspecto massa pesada e de
características organolépticas anormais

KG

300,0000

18,3500

5.505,00

064

PÃO FRANCÊS - De boa qualidade com miolo
branco e casca de cor dourada brilhante e
homogênea Serão rejeitados pães mal
assados queimados, amassados, achatados, e
embatumados aspectos massa pesada e de
características organolépticas anormais

KG

150,0000

11,3500

1.702,50

065

PEITO DE FRANGO INTEIRO RESFRIADO Embalagem intacta, na embalagem deverá
constar data da fabricação, data de validade
e número do lote do produto. Não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa,
exsudado, líquido, partes flácidas ou
consistencia anormal.

KG

60,0000

8,8000

528,00

066

PERNIL DE PORCO - Inteiro, com osso, de
primeira, congelado, com no máximo 6% de
gordura, embalagem de plástico contendo o
peso.

KG

60,0000

12,0000

720,00

067

PIPOCA DOCE - Ingredientes: canjica (milho),
açúcar e sem conservantes, com validade de
no mínimo 5 meses. Deve apresentar ainda
informação nutricional, data de fabricação,
validade, lote, serviço e atendimento ao
consumidor e ser livre de gorduras trans. As
embalagens devem ser individuais contendo
40g cada

UND

5.000,0000

0,9667

4.833,50

068

PIRULITOS SORTIDOS - Pacote com 50 unidades

PCT

300,0000

6,2967

1.889,01

069

PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO Embalado a vácuo Contendo selo Sistema
de Gestão ISO 9001 e Selo de pureza ABIC.
Embalagem integra de 500g na
embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do
lote do produto.

PCT

500,0000

11,8450

5.922,50

070

PRATO PLÁSTICO - 21cm, produto não tóxico,
próprio para refeição embalagem com 10
unidades□

PCT

400,0000

3,6967

1.478,68

071

PRESUNTO - kg - ingredientes: Pernil suíno, água,
sal, proteínade soja, maltodextrina, espessante:
Carragena, estabilizante: Pirofosfato de sódio e
potássio, antioxidante, isoascorbato de sódio,

KG

60,0000

19,5750

1.174,50

realçador de sabor: Glutamato monossóico,
conservador nitrito sódio, aromatizante: Aromas
naturais. Contendo peso e validade
072

QUEIJO MINEIRO - kg,produzido com bastante
controle. Sendo fundamental ser fabricado com
leite de qualidade, total higiene, manipulação
correta dos utensílios e a maneira como o queijo
é manuseado. Contendo peso e validade.

KG

90,0000

16,8000

1.512,00

073

QUEIJO MUSSARELA - kg, ingredientes: Leite
pasteurizado, padronizado, cloreto de
sódio (sal), fermento lácteo, cloreto de
cálcio, coalho e conservante natamicina.
Contendo peso e validade.

KG

50,0000

22,1000

1.105,00

074

REFRIGERANTE - Embalagens contendo 6
cada nao fermentado, não alcoólico.
Contendo informação nutricional data
de fabricação validade e serviço de
atendimento ao consumidor. Garrafa de
2 litros

FD

150,0000

31,5800

4.737,00

075

ROSQUINHA - Assada com coco e leite
condensado de boa qualidade macia e
aerada. Pacote de 1kg

KG

50,0000

14,4300

721,50

076

SALGADINHO DE FESTA - Quibe, coxinha de
frango, coxinha de frango com catupiry risole
de presunto e queijo, bolinha de queijo e milho
verde/calabresa croquete de carne pastelzinho
assado esfirras, empada, pastel assado etc
feitos com produtos de primeira qualidade

CEN

2.000,0000

56,6333

113.266,60

077

SAL REFINADO - Pacote com 1kg iodado na
embalagem devera constar data da fabricação
data de validade e número do lote do produto

KG

20,0000

1,0975

21,95

078

SALSICHA - Preparada com carnes de primeira
qualidade, em bom estado sanitário, estar
isento de substâncias estranhas a sua
composição. Embalagem intacta, na
embalagem deverá constar data de
fabricação, validade e número do lote do
produto.

KG

100,0000

7,3000

730,00

079

SANDUÍCHE PRONTO - Sanduíche de pão de sal
com mortadela servido na embalagem
individual, contendo 4 fatias de mortadela

UND

6.000,0000

3,0000

18.000,00

080

SANDUÍCHE PRONTO - Sanduíche de pão de sal
com presunto e mussarela servido na
embalagem individual, contendo 1 fatia de
cada

UND

6.000,0000

3,3333

19.999,80

081

SAQUINHO DE PAPEL PARA PIPOCA - Medidas
aproximadas: 7,5 x 15 x 14 cm,pacote com 500
unidades □

UND

600,0000

9,9633

5.977,98

082

SUCO - Artificial em pó adoçado embalagem
com 1kg diversos sabores com identificação
do produto informação nutricional marca do
fabricante prazo de validade lote e peso

FD

30,0000

7,8033

234,10

líquido. Fardo com 12 pacotes
083

SUCO, ARTIFICIAL, EM PÓ, SEM AÇÚCAR,
EMBALAGEM COM 240G, DIVERSOS
SABORES. COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE, LOTE E PESO LÍQUIDO. FARDO
COM 12 PACOTES

FD

50,0000

11,2300

561,50

084

TEMPERO EM PÓ SACHÊ - Diversos sabores, com
padrão de qualidade igual ou superior ao
sazón com identificação do produto.
Informação nutricional marca do fabricante
embalagem com 12 saches de 5 gramas cada

PCT

80,0000

3,6967

295,74

085

TOMATE - Tamanho médio , nova, com
aparência fresca e sã firme sem rupturas
sem lesões de origem física ou mecânica
isenta de partes pútridas livre de
enfermidades e terra aderente.
embalagem em saco plástico resistente
conforme quantidade solicitada
apresentando na embalagem etiqueta
de pesagem

KG

80,0000

5,3475

427,80

2.0 – DA JUSTIFICATIVA DA DESPESA
2.1 – Justifica-se a aquisição de gêneros alimentícios incluindo lanches para o
atendimento da necessidade dos diversos Departamentos do Município de
Ressaquinha, como atividades de convivência e fortalecimento de vínculos da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, procedimentos da Secretária
Municipal de Saúde, atendimentos da Secretaria Municipal de Administração, tudo
afim de que seja atendido o interesse público.
3.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
3.1 – Tomar as providências cabíveis caso o fornecedor estiver executando o contrato
ou instrumento equivalente em desacordo com o previsto;
3.2 – Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, através da Secretaria
Municipal de Administração;
3.3 – Efetuar o pagamento pelo fornecimento.
4.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
4.1 – Realizar o fornecimento obedecendo aos aspectos técnicos, principalmente
quanto a recursos necessários para a execução do objeto, cumprindo com a
Legislação vigente, e a entrega deverá ocorrer em até 5(cinco) dias a contar do
recebimento da ordem de fornecimento que será entregue via email ou fax, o
fornecedor deverá ainda efetuar as entregas em quaisquer Departamentos da
Prefeitura de Ressaquinha;
4.2 – Deverá ainda ser observado o seguinte:
4.2.1- Os produtos requisitados têm obrigatoriamente que ser de primeira qualidade.
4.2.1 Para o caso dos itens: alho, cebola, batata baroa, batata inglesa, inhame,
moranga, mandioca e tomate, não poderão ser entregues partidos para dar o

peso ideal do pedido. O valor que ultrapassar será admitido até 150g para
mais, nunca para menos.
4.2.3 - Observar a qualidade no ato da entrega, caso não esteja de acordo,
devolver e solicitar a substituição o mais rápido possível. Registrar com nome do
fornecedor, data e condições da entrega, assinatura do entregador.
4.2.4 - A entrega das mercadorias deve ser realizada de acordo com a necessidade
dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Podendo ser
semanal, quinzenal e/ou mensal, de acordo com o pedido dos mesmos, sendo
que a mesma deverá ser entregue em um prazo máximo de 5 dias corridos a
contar do recebimento da ordem de fornecimento por parte do municipal. A
referida ordem será encaminhada por email ou fax. A não entrega no prazo
estipulado ocorrerá a aplicação das penalidades no edital.
4.2.5 - A entrega dos legumes deverá ser observada se estão frescos e úteis para o
consumo.
4.2.6 - A entrega de carnes deve ser realizada mediante a solicitação do
departamento solicitante (carne bovina, suína, salsicha, frango), com exceção
da carne moída, que deverá ser entregue no dia solicitado, verificando sempre
a quantidade de gordura presente, a forma (se está fresca, vermelha,
congelada, escura), se está bem embalada, em porções solicitadas e se está
sendo transportada em caixa de isopor devidamente higienizada.
4.2.7 - O leite longa vida deverá ter na composição somente os seguintes
ingredientes: Leite integral, estabilizante citrato de sódio.
4.2.8 - Os produtos de qualidade inferior ao licitado (com larvas, estragados,
vencidos, cortados, amassados) serão devolvidos após verificação pelo
responsável sem nenhum ônus para a Prefeitura, devendo ser ressarcido o valor
e a nota do mesmo, com produto semelhante da forma, quantidade e
qualidade licitados.
5.0 - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
5.1 – O Município de Ressaquinha reserva-se no direito de exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre tais fornecimentos, por servidores especialmente
designados, que controlarão rigorosamente os serviços solicitados.
6.0 – DAS SANÇÕES
6.1 – A empresa que executará os fornecimentos ficará sujeita às penalidades previstas
em lei, em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas no Edital
de Licitação e em suas minutas, garantida a prévia defesa e o contraditório em
regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que
seu ato ensejar;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR POR ITEM
ANEXO II
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO / PROPOSTA (MODELO)
OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual contratação de Micro Empresa,
Empresa de Pequeno Porte, e equiparadas nos termos da Lei para o fornecimento de
gêneros alimentícios incluindo lanches para atender às necessidades dos diversos
Departamentos do Município de Ressaquinha.
Razão social:
CNPJ:
Endereço completo:
e-mail:

Telefone/Fax:

Nome e Cargo do Responsável pela Empresa e pela proposta:
Marca
Item

Especificação

Unidade

Quant.

001

ACHOCOLATADO CAIXINHA - Bebida
látea UHT, sabor de chocolate, dve
conter na porção de 200 ml (1 unidade
) valor energético 185 Kcal=776KJ
Proteínas 3,9g carboidratos 32g sódio
130mg cálcio 260mg ferro 1,8 mg zinco
1,6 mg, caixa com 27 unidades.

CX

50,0000

002

ACHOCOLATADO EM PÓ - Deve
conter cálcio, ferro, pantotenato
de cálcio vitaminas A, D3, C, B1, B2,
B6 e PP. E zero de gordura.
Equivalente ou de melhor
qualidade que tody, e/ou Nescau,
pote com 400 gramas.□

PT

30,0000

003

AÇÚCAR BRANCO - Tipo cristal especial.
Não deve apresentar sujidade,
umidade, blor, peso insatisfatório,
embalagem: em polietileno leitoso ou
transparente, atóxica, deve estar
intacta, em pacotes de 5Kg, prazo de
validade mínimo de 12 meses a contar
a partir da data de entrega

PCT

50,0000

004

ADOÇANTE DIETÉTICO - 100% STÉVIA EM
PÓ, CAIXA COM 50 ENVELOPES

CX

10,0000

005

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - De
scarina e ciclamato vidro de 100ml vidros
de plástico de 100 ml□

VD

50,0000

006

ÁGUA MINERAL NATURAL - (sem gás)

CX

600,0000

Valor
unitário

Valor total

copo com 200ml. Caixa com 48 copos.
007

ÁGUA MINERAL NATURAL - (sem gás)
garrafa de 500 ml. Fardo com 12 garrafas

FD

600,0000

008

ÁGUA MINERAL NATURAL - (sem gás)
garrafa de 5 litros

GL

200,0000

009

ÁGUA MINERAL - (sem gás) garrafa com
1,5 ml. Fardo com 06 unidades

FD

50,0000

010

ALHO - Aparência fresca e são colhidos
ao atingir o grau de evolução completo
e perfeito estão de desenvolvimento.
Isento de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica terra, aderente,
sujidades, parasitas e larvas e defensivos
agrícolas .

KG

30,0000

011

AMENDOIM - moído e torrado, isento de
substâncias nocivas, parasitas.
Embalagem plástica, resistente,
transparente com 500g.

KG

40,0000

012

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 Características técnicas: classe: longo,
fino, tipo 1. O produto não deve
apresentar mofo, substâncias nocivas.
Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em pacotes de 5kg,
em polietileno, transparente, atóxico.
Prazo de validade mínima de 12 meses
a contar a partir da data de entrega.

PCT

40,0000

013

BACON - De primeira, congelado,
prazo de validade de no mínimo
60 dias para frente a partir da
data da entrega, embalagem de
plástico contendo o peso e
validade.

KG

80,0000

PCT

300,0000

KG

50,0000

014

015

BALAS MACIAS - Produto preparado à
base de açúcares fundidos e
adicionado de substancias que
caracterizam o produto, como suco de
frutas, óleos essenciais e adicionados
de outras substancias permitidas, a
principal característica do produto é o
de apresentar-se macio,
Acondicionado em embalagem
plástica com 100 unidades. Diversos
sabores: tutti-frutti, morango, uva,
abacaxi, banana. Pacote com 900
gramas
BATATA BAROA - Tamanho médio,
nova, com aparência fresca e sã, firme
sem ruptura sem lesões de origem física
ou mecânica isenta de partes pútridas,
livre de enfermidades e terra aderente
embalagem em sacos plásticos

resistentes conforme quantidade
solicitada apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem
016

BATATA INGLESA - Tamanho médio
nova, com aparência fresca e sã, firme
sem rupturas sem lesões de origem física
ou mecânica isenta de partes pútridas,
livre de enfermidades e terra aderente
embalagem em sacos plásticos
resistentes conforme quantidades
solicitada apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem

KG

80,0000

017

BATATA PALHA - Batata frita palha sabor
natural, livre de gorduras trans, sem
glúten, sequinha. Com embalagem de
400g, contendo informação nutricional,
data de validade, lote e contato para
atendimento ao consumidor.

UND

50,0000

018

BISCOITO CASADINHO - Recheado com
goiaba

KG

50,0000

019

BISCOITO DE POLVILHO - Caseiro feito
com processo manual

KG

60,0000

020

BISCOITO DOCE - Tipo Maria,
embalagem plástica com dupla
proteção com 800g valor energético
entre 100 a 150 kcal carboidratos entre
15 e 30g proteínas entre
1.5 e 3.5g e gorduras totais entre 2 e 5g
por porção de 30g

KG

100,0000

021

BISCOITO QUEBRA QUEBRA - Feito à base
de maisena margarina e ovo

KG

50,0000

022

BISCOITO SALGADO - Tipo cream
cracker, embalagem plástica com dupla
proteção com 800g

KG

100,0000

023

BOLINHO PARA LANCHE - Display
bolinho de chocolate 30g. Fonte de
vitaminas e cálcio. Macio e cremoso.
Embalagem integra que deverá
constar em data de fabricação data
de validade e número do lote do
produto, caixa de 15 unidades.

KG

200,0000

024

BOLO CONFEITADO - Bolo com a
massa de pão de ló recheado com
doce de leite ou leite condensado a
massa devera ser molhada com
refrigerante ou leite de coco

KG

400,0000

025

BOLO NEUTRO

KG

200,0000

PCT

100,0000

026

BOMBOM - Produto de primeira
qualidade constituído por massa de
chocolate ou por núcleo formado
de recheios diversos, elaborados
com frutas, sementes oleaginosas,

açúcar, leite, manteiga, cacau,
licores e outras substancias
alimentícias, recobertos por uma
camada de chocolate ou açúcar.
embalagem com 48 unidades
027

CAFÉ - Café pronto servido em garrafa
térmica deverá ser da mesma marca
que o licitado

028

CANJICA - Grãos de milho que
apresentam ausência parcial ou total
do gémen Embalagem integra de 500g
contendo identificação do produto,
marca da fabricação, data de
validade e número de lote do produto.

PCT

50,0000

029

CANJIQUINHA - De milho, produto
proveniente de matéria-prima de boa
qualidade. Acondicionado em
embalagem plástica de 500 gramas,
contendo a identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade.

PCT

50,0000

030

CARNE BOVINA MOÍDA - De primeira,
congelada, com no máximo 6% de
gordura, embalagem média de 500 g

KG

80,0000

031

CARNE SUÍNA PERNIL PARTIDAS EM ISCAS

KG

40,0000

032

CATCHUP - Embalagem frasco com 400g
data de fabricação e prazo de
validade.

UND

20,0000

KG

50,0000

033

CEBOLA DE CABEÇA - Tamanho médio,
nova, de 1 qualidade com casca
compacta e firme sâ sem rupturas, sem
lesões de origem física ou mecânica ,
isenta de partes pútridas, livre de
enfermidades. Embalagem em sacos
plásticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando
na embalagem etiqueta de pesagem

L

3.000,0000

034

CHOCOLATE WAFER CROCANTE
RECHEADO TIPO BIS - Com padrão
igual ou superior do BIS. Caixa com
20 unidades e Peso de 126g cada.
Embalagem integra devendo
constar data da fabricação data
de validade e número de lote do
produto

CX

70,0000

035

CÔCO RALADO - Embalagem: pacote
com 100g data de fabricação e prazo
de validade

PCT

30,0000

036

COLHER PLÁSTICA - PARA
REFEIÇÃO, COMPOSIÇÃO:
POLIESTIRENO E PIGMENTOS DE
ALTA PUREZA, PRODUTO NÃO

PCT

200,0000

TÓXICO, PRÓPRIA PARA CALDOS,
TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM
50 UNIDADES
037

COSTELA DE PORCO - De primeira,
congelada, com no máximo 6% de
gordura, embalagem de plástico
contendo peso.

KG

100,0000

038

CREME DE LEITE - Ingredientes: creme
de leite, leite desnatado, leite em pó
integral, espessantes goma xantana e
goma guar e estabilizante citrato de
sódio. Não contém glúten, deve conter
na embalagem informação nutricional,
data de validade e fabricação, lote,
embalagem de 200g

CX

50,0000

039

CUMBUCA FUNDA PARA ALIMENTOS Própria para doces lanches e caldos
que suportem temperatura ate 100C
tipo isopor, cor branca. Embalagem
com 100 unidades.

PCT

200,0000

040

EXTRATO DE TOMATE - Concentrado
100% natural conter em torno de 20
tomates frescos ou seja
aproximadamente 3kg de tomates
frescos, garantindo o sabor, a
consistência e o rendimento do produto
(valor calórico - 20 kcal/0,9 gramas de
proteina / 0,06 vitamina E/ 40mcg de
vitamina A/0,09 de fibra alimentar, lata
de 340 gramas□

LT

50,0000

041

FARINHA DE MANDIOCA Fabricadas a partir de matérias
primas limpas, isentas de matéria
terrosa e parasitas. Não podem
estar úmidas, fermentadas, ou
rançosas. Pacote de 1kg

KG

10,0000

042

FEIJÃO VERMELHO - Grãos de tamanhos
e formas naturais, maduros limpos e
secos. Pacote de 1kg

KG

100,0000

043

FUBÁ DE MILHO AMARELO

KG

100,0000

044

GARFO PLÁSTICO - Para refeição ,
composição: poliestireno e pigmentos
de alta pureza, produto nao tóxico
tamanho médio Pacote com 50
unidades.

KG

200,0000

045

GELATINA - Sabor morango. Pacote de
1kg

PCT

50,0000

046

GUARDANAPO - Guardanapo de papel
branco e macio de excelente
qualidade, medida de 20cm x 22cm
pacote com 100 unidades

PCT

100,0000

047

INHAME - Tamanho médio, novo,

KG

60,0000

com aparência fresca e sã firme
sem ruptura sem lesões de origem
física ou mecânica isenta de
partes pútridas livre de
enfermidades e terra aderente.
Embalagem em sacos plásticos
resistentes conforme quantidade
solicitada apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem
048

LANCHINHO DE QUEIJO - Massa salgada
recheada com queijo minas

KG

90,0000

049

LANCHINHO - Pão de massa doce
recheado com presunto e mussarela

KG

90,0000

050

LEITE LÍQUIDO INTEGRAL - Deverá ter na
composição somente os seguintes
ingredientes leite integral estabilizante
citrato de sódio Embalagem de 1L□

PCT

300,0000

051

LEITE PASTEURIZADO QUENTE (FERVIDO) Deverá ter na composição somente os
seguinte ingredientes leite integral
estabilizante citrato de sódio

052

LINGUIÇA CALABRESA - De primeira,
congelada, prazo de validade de no
mínimo 60 dias para frente a partir da
data de entrega, embalagem de
plástico contendo o peso e validade.

KG

80,0000

053

MACARRÃO COMPRIDO N 8 Enriquecido com ferro e ácido fólico
embalagens de 500g com informação
nutricional data de validade impressa
na embalagem lote de fabricação lista
de ingredientes e contato para
atendimento do consumidor

KG

100,0000

054

MANDIOCA - Tamanho médio ,
nova, com aparência fresca e sã
firme sem rupturas sem lesões de
origem física ou mecânica isenta de
partes pútridas livre de
enfermidades e terra aderente.
embalagem em saco plástico
resistente conforme quantidade
solicitada apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem

KG

100,0000

055

MARGARINA- Deve ser de qualidade e
textura cremosa. Deve conter em 10g
quantidade de 72 kcal zero de
carboidrato, zero de proteina, 8g de
gorduras totais
,223 de gorduras saturadas 2g de
gordura monoinsaturada, 3,7 de gordura
poliinsaturada, zero de gordura trans.

PT

50,0000

056

MILHO DE PIPOCA - Produto
proveniente de matéria-prima de boa

PCT

500,0000

L

2.000,0000

qualidade. Acondicionando em
embalagem plástica de 500 gramas,
contendo a identificação do produto
marca do fabricante data da
fabricação prazo de validade
057

MILHO LATA - Imersos ou nao em
líquido de cobertura apropriada
submetida a processo tecnológico
adequado antes ou depois de
hermeticamente fechados os
recipientes utilizados a fim de evitar a
sua alteração embalagem 200g

058

MORANGA - Tamanho médio ,
nova, com aparência fresca e sã
firme sem rupturas sem lesões de
origem física ou mecânica isenta
de partes pútridas livre de
enfermidades e terra aderente.
embalagem em saco plástico
resistente conforme quantidade
solicitada apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem

059

MORTADELA - Carne mecanicamente
separada de ave, gordura suína,
carne suína, água carne de ave, sal,
amido, proteína de soja, glicose
desidratada, açúcar, alho, coentro,
amido modificado, extrato de
levedura, noz-moscada, canela,
cravo, estabilizante: Tripolifosfato de
sódio e difosfato dissódico, realçador
de sabor. Contendo peso e validade.

LT

50,0000

KG

80,0000

KG

50,0000

060

MORTADELA DEFUMADA - Carne
mecanicamente separada de ave,
gordura suína, amido, água, proteína
de soja, glicose de soja, sal, míudos
suínos (pode conter fígado, língua, rim e
ou coração), carne suína, açúcar, soro
de leite, ovo, pele de ave, alho.

KG

40,0000

061

ÓLEO DE SOJA - Obtido de matéria
prima vegetal, em bom estado
sanitário estar isento de substancias
estranhas a sua composição aspecto
límpido e isento de impurezas 25C cor
e odor característicos embalagem de
900 ml caixa com 20 unidades

PCT

20,0000

062

PÃO AMANTEIGADO - Pão de massa
doce amanteigado polvilho com açúcar
e canela

KG

100,0000

063

PÃO DE QUEIJO - De boa qualidade
com miolo branco e casca de cor
dourada brilhante e homogênea. Serão

KG

300,0000

rejeitados pães mal assados,
queimados, amassados, achatados e
embatumados aspecto massa pesada
e de características organolépticas
anormais
064

PÃO FRANCÊS - De boa qualidade
com miolo branco e casca de cor
dourada brilhante e homogênea
Serão rejeitados pães mal assados
queimados, amassados, achatados, e
embatumados aspectos massa
pesada e de características
organolépticas anormais

KG

150,0000

065

PEITO DE FRANGO INTEIRO RESFRIADO Embalagem intacta, na embalagem
deverá constar data da fabricação,
data de validade e número do lote do
produto. Não deverá apresentar
superfície úmida, pegajosa, exsudado,
líquido, partes flácidas ou consistencia
anormal.

KG

60,0000

066

PERNIL DE PORCO - Inteiro, com osso, de
primeira, congelado, com no máximo 6%
de gordura, embalagem de plástico
contendo o peso.

KG

60,0000

067

PIPOCA DOCE - Ingredientes: canjica
(milho), açúcar e sem conservantes,
com validade de no mínimo 5 meses.
Deve apresentar ainda informação
nutricional, data de fabricação,
validade, lote, serviço e atendimento
ao consumidor e ser livre de gorduras
trans. As embalagens devem ser
individuais contendo 40g cada

UND

5.000,0000

068

PIRULITOS SORTIDOS - Pacote com 50
unidades

PCT

300,0000

069

PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO Embalado a vácuo Contendo selo
Sistema de Gestão ISO 9001 e Selo
de pureza ABIC. Embalagem
integra de 500g na embalagem
deverá constar data da
fabricação data de validade e
número do lote do produto.

PCT

500,0000

070

PRATO PLÁSTICO - 21cm, produto não
tóxico, próprio para refeição
embalagem com 10 unidades□

PCT

400,0000

071

PRESUNTO - kg - ingredientes: Pernil
suíno, água, sal, proteínade soja,
maltodextrina, espessante: Carragena,
estabilizante: Pirofosfato de sódio e
potássio, antioxidante, isoascorbato de
sódio, realçador de sabor: Glutamato

KG

60,0000

monossóico, conservador nitrito sódio,
aromatizante: Aromas naturais.
Contendo peso e validade
072

QUEIJO MINEIRO - kg,produzido com
bastante controle. Sendo fundamental
ser fabricado com leite de qualidade,
total higiene, manipulação correta dos
utensílios e a maneira como o queijo é
manuseado. Contendo peso e
validade.

KG

90,0000

073

QUEIJO MUSSARELA - kg,
ingredientes: Leite pasteurizado,
padronizado, cloreto de sódio (sal),
fermento lácteo, cloreto de cálcio,
coalho e conservante natamicina.
Contendo peso e validade.

KG

50,0000

074

REFRIGERANTE - Embalagens
contendo 6 cada nao
fermentado, não alcoólico.
Contendo informação
nutricional data de fabricação
validade e serviço de
atendimento ao consumidor.
Garrafa de 2 litros

FD

150,0000

075

ROSQUINHA - Assada com coco e leite
condensado de boa qualidade macia e
aerada. Pacote de 1kg

KG

50,0000

076

SALGADINHO DE FESTA - Quibe, coxinha
de frango, coxinha de frango com
catupiry risole de presunto e queijo,
bolinha de queijo e milho
verde/calabresa croquete de carne
pastelzinho assado esfirras, empada,
pastel assado etc feitos com produtos
de primeira qualidade

CEN

2.000,0000

077

SAL REFINADO - Pacote com 1kg iodado
na embalagem devera constar data da
fabricação data de validade e número
do lote do produto

KG

20,0000

078

SALSICHA - Preparada com carnes de
primeira qualidade, em bom estado
sanitário, estar isento de substâncias
estranhas a sua composição.
Embalagem intacta, na embalagem
deverá constar data de fabricação,
validade e número do lote do
produto.

KG

100,0000

079

SANDUÍCHE PRONTO - Sanduíche de pão
de sal com mortadela servido na
embalagem individual, contendo 4 fatias
de mortadela

UND

6.000,0000

080

SANDUÍCHE PRONTO - Sanduíche de pão
de sal com presunto e mussarela servido

UND

6.000,0000

na embalagem individual, contendo 1
fatia de cada
081

SAQUINHO DE PAPEL PARA PIPOCA Medidas aproximadas: 7,5 x 15 x 14
cm,pacote com 500 unidades □

UND

600,0000

082

SUCO - Artificial em pó adoçado
embalagem com 1kg diversos sabores
com identificação do produto
informação nutricional marca do
fabricante prazo de validade lote e
peso líquido. Fardo com 12 pacotes

FD

30,0000

083

SUCO, ARTIFICIAL, EM PÓ, SEM
AÇÚCAR, EMBALAGEM COM
240G, DIVERSOS SABORES. COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO
DE VALIDADE, LOTE E PESO
LÍQUIDO. FARDO COM 12
PACOTES

FD

50,0000

084

TEMPERO EM PÓ SACHÊ - Diversos
sabores, com padrão de qualidade
igual ou superior ao sazón com
identificação do produto. Informação
nutricional marca do fabricante
embalagem com 12 saches de 5
gramas cada

PCT

80,0000

085

TOMATE - Tamanho médio , nova,
com aparência fresca e sã firme
sem rupturas sem lesões de
origem física ou mecânica isenta
de partes pútridas livre de
enfermidades e terra aderente.
embalagem em saco plástico
resistente conforme quantidade
solicitada apresentando na
embalagem etiqueta de
pesagem

KG

80,0000

Valor Total por extenso: _________________________________________________________
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data
_____________________________________________
Assinatura do responsável

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR POR ITEM
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO
(MODELO)
Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº
011/2018, que não existem impedimentos à habilitação para o presente certame.
Declaramos ainda, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação,
conforme preceitua o inciso VII do art. 4° da lei 10.520/2002, sob pena de ser
desclassificada no certame.
Local e data.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CEP:

FONE:

FAX:

E-MAIL:

CNPJ nº

DATA:

NOME DO RESPONSÁVEL:
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

CARGO NA EMPRESA:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR POR ITE
ANEXO IV – CARTA DE CREDENCIAMENTO
(MODELO)
(Local e data)
Ao
Município de Ressaquinha
A/C Pregoeiro
Referência: Processo Licitatório nº 026/2018 - Pregão Presencial nº 011/2018 – Registro
de Preço nº 007/2018.
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________,
neste ato representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade,
estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do
Pregão nº 011/2018
,
vem
perante
Vossa
Senhoria
credenciar
o
Sr.
__________________________________________,
documento
de
identidade
____________________, como representante qualificado a participar de todos os atos
relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para oferecer lances e
apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei N o
8.666/93.
Atenciosamente.
NOME
Representante Legal da Licitante

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR POR ITEM
ANEXO V DECLARAÇÃO SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
E DE CUMPRIMENTO ART. 7º, XXXIII, CR/88 (MODELO)
Declaramos que nos responsabilizamos, sob as penas cabíveis, a comunicar ao
Município de Ressaquinha, a superveniência de fato impeditivo da habilitação,
conforme previsto no art. 32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93.
Declaramos, ainda, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição da República de 1988.
Local e Data
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CEP:

FONE:

FAX:

E-MAIL:

CNPJ nº

DATA:

NOME DO RESPONSÁVEL:
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

CARGO NA EMPRESA:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR POR ITEM
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
Contrato
que
entre
si
fazem
o
MUNICÍPIO
DE
_____________________,
CNPJ______________, com sede na _____________________________________, denominada
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr.
_________________, casado, portador do CPF n° ________, RG n° ___________, residente e
domiciliado __________________________________ e ________________________, inscrita no
CNPJ/CPF sob o número _________________ com endereço na Rua ___________ nº____
na cidade de __________, denominada CONTRATADA, (representada pelo seu
________________, portador do CPF ____________, residente e domiciliado
______________________________________), de conformidade com o Processo Licitatório
nº XXX/2018 na modalidade Pregão Presencial nº PRC/2018, com a proposta
respectiva, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 e suas
alterações e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- O presente contrato tem por objeto Registro de Preços para a futura e eventual
contratação de Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte, e equiparadas nos
termos da Lei para o fornecimento de gêneros alimentícios incluindo lanches para
atender às necessidades dos diversos Departamentos do Município de Ressaquinha.
1.2 - Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos: a) Edital de licitação e seus respectivos Anexos; e
b) a proposta apresentada pelo contratado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE ENTREGA
2.1 Este contrato vigorará pelo período compreendido entre a data de sua
assinatura até ___ de _____ de _____. (Período igual ou inferior à 12 (doze) meses).
2.2 - O Município reserva-se no direito de não receber os produtos em desacordo com
especificações constantes no objeto deste instrumento convocatório.
2.3 – O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades da
CONTRATANTE, mediante emissão de Autorização de Fornecimento.
2.4 - A solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, recebimento e
conferência dos produtos do objeto desta licitação serão realizados pelo Secretario
Municipal de Administração.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO
3.1 O valor total do presente contrato é de R$ _______ (___________________)
conforme abaixo discriminado:

Item Especificação

Unidade

Marca

Quant. Valor un.

Valor Total

XX

und

XXXX

XXXX

XXXXX

(Descrição)

XXXXX

3.2 - A despesa onerará os seguintes recursos orçamentários e financeiros do
exercício de 2018:
2.02.01.04.122.0001.2.0009.3.3.90.30
2.03.01.10.122.0006.2.0023.3.3.90.30
2.03.01.10.301.0004.2.0025.3.3.90.30
2.03.01.10.301.0004.2.0026.3.3.90.30
2.03.01.10.301.0004.2.0030.3.3.90.30
2.03.01.10.305.0009.2.0039.3.3.90.30
2.05.01.12.122.0002.2.0043.3.3.90.30
2.05.01.12.365.0002.2.0052.3.3.90.30
2.05.01.12.365.0002.2.0053.3.3.90.30
2.05.02.13.391.0017.2.0055.3.3.90.30
2.05.02.13.392.0011.2.0061.3.3.90.30
2.05.03.27.812.0013.2.0062.3.3.90.30
2.05.04.13.392.0011.2.0065.3.3.90.30
2.05.04.13.695.0011.2.0066.3.3.90.30
2.05.04.23.695.0011.2.0067.3.3.90.30
2.07.01.08.243.0010.2.0080.3.3.90.30
2.07.01.08.244.0010.2.0086.3.3.90.30
2.07.01.08.244.0010.2.0087.3.3.90.30
2.07.01.08.244.0010.2.0088.3.3.90.30
2.08.01.18.541.0018.2.0090.3.3.90.30
2.09.01.18.541.0018.2.0096.3.3.90.30
2.09.01.20.608.0015.2.0099.3.3.90.30

3.3 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, à vista de documento
fiscal apresentado.
3.4 - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de
apresentação da nota fiscal/, devidamente acompanhada das respectivas
requisições e comprovantes de cumprimento do objeto.
CLÁUSULA QUARTA – OUTRAS DISPOSIÇÕES
4.1. O presente contrato é de natureza exclusivamente administrativa, não gerando
obrigações de qualquer natureza previdenciária ou trabalhista, principalmente não
sendo aplicável ao mesmo as disposições previstas na CLT.
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES, RECURSOS E RESCISÃO
5.1 De conformidade com o artigo 86, Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na
execução deste Contrato sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração, a multa
de até 10% (dez por cento) do valor do Contrato, até 30 dias, após este prazo será
cobrado juros de 1%(um por cento) ao mês.
5.2 Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste
Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes penalidades:
a) advertência; b) multa de até 10%(dez por cento) do valor do Contrato; c)
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por
prazo não superior a 02(dois) anos; d) declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
5.3 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas
nesta Cláusula, às empresas ou aos profissionais que em razão dos Contratos regidos
por esta Lei, nos seguintes casos: a) tenham sofrido condenação definitiva por
praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; b)
tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; c) demonstrem
não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
5.4 Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado na primeira
parcela de pagamento a que a CONTRATADA vier a fazer jus, calculada com base
nos índices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratórios de 1%(um por
cento) ao mês, calculados sobre o valor.
5.5 Da aplicação das penas definidas prevista nesta cláusula caberá recurso no prazo
de 05(cinco) dias úteis de intimação do ato ao Prefeito Municipal.
5.6 No caso de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração ao
Prefeito Municipal, no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
5.7 A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por
parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido,
mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com
prova de recebimento, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais
cabíveis.
5.8. Aplicam-se, ainda, no que couber, as sanções previstas na Lei 10520/2002,
especialmente as disposições do art. 7º do referido diploma legal.
5.9. Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o
contraditório e a defesa, nos seguintes casos: a) o não cumprimento ou cumprimento
irregular de cláusulas contratuais; b) a lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da entrega do objeto
nos prazos estipulados; c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução
do objeto contratado; d) paralisação dos fornecimento, sem justa causa ou prévia
comunicação à Administração; e) a subcontratação total do objeto deste Contrato,
sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem,
a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão , cisão ou incorporação
, que afetem a boa execução do presente Contrato; f) o desatendimento das
determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; g) cometimento
reiterado de faltas na execução do contrato; h) decretação de falência ou
instauração de insolvência civil; i) dissolução de Sociedade; j) alteração social e a
modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juízo da
Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; l) protesto de títulos ou a
emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a insolvência da
CONTRATADA;
m) razões de interesse público de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público; n) ocorrência

de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução deste Contrato.
5.10 Ficará o presente contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja
conveniência para a Administração, nos casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei
nº 8.666/93.
5.11 De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão
ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa
do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a: a) devolução de garantia; b) pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; c) pagamento do custo
de desmobilização.
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO
6.1 Este Contrato poderá, mediante assentimento das partes e fundamentado no art.
65 da Lei Federal 8.666/93 através de Termos Aditivos, objetivando promover os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ou em decorrência de fatores
supervenientes que possam torná-lo inexequível.
6.2 O prazo de execução do presente contrato poderá ser alterado com fundamento
nas hipóteses previstas no § 1o do art. 57 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
7.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Barbacena, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do
presente contrato e que não possa ser resolvida por comum acordo entre as partes.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os
fins de direito.
Ressaquinha, __ de _________ de 2018.
Contratante
Contratado
TESTEMUNHAS:
1- ________________________ CPF: ______________________
2________________________ CPF: ___________________
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TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR POR ITEM
ANEXO VII - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R.P. nº XXXX/2018
Pregão Presencial Nº 011/2018
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um
período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
Aos ----- dias do mês de --------- do ano de ----------, o QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
ENTE CONTRATANTE, denominada de agora em diante ORGÃO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, nas
cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação
supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa
____________________________________ CNPJ ____________________, estabelecia na
Rua/Av. _________________ nº __________, Bairro ________, na cidade de _____________ –
Estado
de
______________,
neste
ato
representado
pelo
Sr(a)
____________________________,
brasileiro(a)________________,
__________________,
portador do RG. ____________ SSP/_____ e CPF/MF nº ____________________, atendendo
as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº
8.666/93 e nº 10.520/2003 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as
disposições a seguir.
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual
contratação de Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte, e equiparadas nos
termos da Lei para o fornecimento de gêneros alimentícios incluindo lanches para
atender às necessidades dos diversos Departamentos do Município de Ressaquinha,
conforme especificações e condições descritas no Edital, especialmente o Anexos I.
1.2. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº. 010/2018,
passam a fazer parte integrante deste instrumento independente de transcrições.
CLÁUSULA 2ª – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. Os preços registrados, para contratação, seguem abaixo conforme descrito na
proposta da licitante vencedora, constantes no Edital do Pregão nº 010/2018:

Item Especificação

Unidade Marca

Quant. Valor un.

Valor Total

XX

und

XXXX

XXXXX

(Descrição)

XXXX

XXXXX

Preço global, é de R$ ............ (............................................................................).
2.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, devendo ser promovidas negociações com os
fornecedores caso necessário.

CLÁUSULA 3ª - DA VIGÊNCIA
3.1. A vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será pelo período de 12 meses a contar
de sua assinatura.
CLÁUSULA 4ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. O fornecimento será realizado em pleno acordo ao estabelecido no Edital de
Pregão Presencial nº 011/2018 e seus Anexos, principalmente no estabelecido no
Anexo I do referido Edital.
4.2 Os fornecimentos previstos no objeto desta ata de registro de preços poderão ser
realizados sem a elaboração de instrumento contratual nos termos do art. 62 da Lei
Federal 8.666/93, mediante emissão de Requisição de Empenho e Ordem de
Fornecimento.
CLÁUSULA 5º - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ENCARGOS.
5.1. O reajustamento de preços, e a atualização financeira observarão as normas
contidas na minuta de contrato, na hipótese de ocorrência de contratação.
CLÁUSULA 6º - PAGAMENTOS
6.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota
Fiscal de fornecimento e desde que caracterizado a entrega do objeto, mediante
ordem bancária na conta corrente indicada pela contratada ou outro método de
pagamento acordado formalmente entre as partes.
6.1.1. Fica expressamente estabelecido que nos preços propostos estão incluídos todos
os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos produtos de acordo com as
condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos
contratados e executados.
6.1.2. Se a fatura for recusada por incorreção no fornecimento, o pagamento só será
efetuado após as devidas correções, dispondo o Contratante do prazo estabelecido
anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida.
6.2. A Empresa Contratada apresentará nota fiscal fatura correspondente aos valores
dos produtos entregues a preços unitários e quantidades constantes do contrato ou
instrumento equivalente.
6.3.
Dos valores apresentados serão deduzidos as retenções legais sob
responsabilidade do contratante, especialmente o INSS, o IR (Imposto de Renda), e o
ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza), ressalvados os casos em que
existir expressa previsão legal dispensando a retenção.
6.4. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas nos
valores a serem recebidos pela empresa ou, inexistindo estes, através dos meios
cabíveis e aplicáveis.
CLÁUSULA 7º - DO LOCAL
7.1. As entregas deverão ser realizadas conforme estabelece o Termo de Referencia –
Anexo I do edital.
CLÁUSULA 8º - DAS PENALIDADES
8.1. - Recusando-se a vencedora à contratação sem motivo justificado, caracterizará
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a
10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de
suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
8.2 – De outras penalidades ou sanções administrativas:
8.2.1 – Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o Ente contratante poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:
a) multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso,
limitada esta a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução
parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o

impedimento de contratar com a Administração Municipal correspondente pelo prazo
de 01 (um ano);
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução
total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administração Municipal correspondente pelo prazo
de 02 (dois anos).
8.2.2 - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
8.2.3 - Pela recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato, multa compensatória
de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, inaplicável aos licitantes
convocados nos termos do parágrafo 2º, do artigo 64, da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.3 - O Ente contratante poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer
procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:
a) Por infração a qualquer de suas cláusulas;
b) Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;
c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste
contrato, sem prévio e expresso aviso do Município;
d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato.
8.4 - O Ente contratante poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar
rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme
disposto no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
8.5 - As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes são inerentes.
8.6 - A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração.
8.7 – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
8.8 - As demais sanções são de competência exclusiva da autoridade superior do
órgão de fiscalização do Contrato.
CLÁUSULA 9º - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES
9.1. As obrigação de ambas as partes são aquelas descritas no Anexo I do Pregão
Presencial nº 006/2018, e ainda aquelas descritas na minuta de contrato do mesmo
processo caso haja contratação.
CLÁUSULA 10ª - DA DOTAÇÃO
12.1. As despesas referentes ao fornecimento dos produtos, objeto da presente Ata de
Registro de Preços, caso sejam contratadas, serão empenhadas nas dotações
orçamentárias do orçamento do Município vigente a época da contratação, sendo
que para o exercício financeiro de 2018, caso venham a ser contratadas, serão
realizadas a conta da seguinte dotação orçamentária:
2.02.01.04.122.0001.2.0009.3.3.90.30
2.03.01.10.122.0006.2.0023.3.3.90.30
2.03.01.10.301.0004.2.0025.3.3.90.30
2.03.01.10.301.0004.2.0026.3.3.90.30
2.03.01.10.301.0004.2.0030.3.3.90.30
2.03.01.10.305.0009.2.0039.3.3.90.30
2.05.01.12.122.0002.2.0043.3.3.90.30
2.05.01.12.365.0002.2.0052.3.3.90.30
2.05.01.12.365.0002.2.0053.3.3.90.30
2.05.02.13.391.0017.2.0055.3.3.90.30
2.05.02.13.392.0011.2.0061.3.3.90.30
2.05.03.27.812.0013.2.0062.3.3.90.30
2.05.04.13.392.0011.2.0065.3.3.90.30
2.05.04.13.695.0011.2.0066.3.3.90.30
2.05.04.23.695.0011.2.0067.3.3.90.30
2.07.01.08.243.0010.2.0080.3.3.90.30
2.07.01.08.244.0010.2.0086.3.3.90.30

2.07.01.08.244.0010.2.0087.3.3.90.30
2.07.01.08.244.0010.2.0088.3.3.90.30
2.08.01.18.541.0018.2.0090.3.3.90.30
2.09.01.18.541.0018.2.0096.3.3.90.30
2.09.01.20.608.0015.2.0099.3.3.90.30

CLÁUSULA 11ª – DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A fiscalização para execução de eventual contratação ficará sob a
responsabilidade da Secretaria municipal de Administração ou servidor equivalente.
CLÁUSULA 12ª - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1 – O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual,
caberá ao Município de Ressaquinha, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecimentos, dos preços, dos quantitativos e da qualidade
do fornecimento.
b) monitorar se possível, os preços dos objetos desta aquisição, de forma a avaliar o
mercado, podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens
registrados;
c) notificar o fornecedor registrado via fax, e-mail ou telefone, para retirada da nota
de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas contratações sejam
mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como
a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou
documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação
de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no
edital da licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos
participantes possíveis alterações ocorridas.
12.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público,
poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes
da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos
públicos.
CLÁUSULA 13ª – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
13.1. O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa,
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses:
13.2. Pelo Município quando:
a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro
de Preços;
b) O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do
Registro de Preços;
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do
Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93
e alterações posteriores;
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso
XII, do art. 78 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores.
13.3. Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem
ao Registro de Preços.
13.4. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado
pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
13.5. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR será feita por
escrito, juntando-se o comprovante do recebimento.

13.6. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Minas Gerais,
considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil,
contado da publicação.
13.7. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do registro de preço, não o
desobriga do fornecimento do objeto, até a decisão final do órgão gerenciador, a
qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado ao Município,
a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, e no instrumento
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA 14ª – DA RESCISÃO
14.1. O presente instrumento poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos
na Lei nº 8.666/93 e pelo contratante, na defesa do interesse público, sem que deste
ato resulte indenização de qualquer natureza.
CLAÚSULA 15ª - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº
8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas
não se faça aqui menção expressa.
CLÁUSULA 16ª - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para contratação do
respectivo objeto, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, e por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, mediante prévia consulta ao respectivo ÓRGÃO
GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a vantagem ao interesse
público.
16.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento do objeto
decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgão participante.
16.3. Em casos de Adesão, fica estabelecido que não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
CLÁUSULA 17ª - DO FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Barbacena - MG, para dirimir quaisquer
questões decorrentes da execução da presente Ata.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e
também assinam.
Ressaquinha, __ de _________ de 2018.
Contratante
Contratada
TESTEMUNHAS:
1- ________________________ CPF: ______________________
2-

________________________ CPF: ______________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR POR ITEM
ANEXO VIII – Declaração de ME ou EPP

(NOME DA EMPRESA)______________________________________________________________,
CNPJ Nº____________________,com sede______________________________________________
_______________________________________, (endereço completo) por intermédio de seu
representante legal, para fins do Pregão Presencial nº 011/2018 do município de
Ressaquinha, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que :
A) Encontra-se enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal
habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei
Complementar 123/2006.
C) Tem expresso interesse nos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e suas
posteriores alterações, para a participação no Pregão Presencial nº 011/2018 do
município de Ressaquinha.

Local e data

_________________________________
(assinatura do representante legal)

Nº do CPF:________________________________

