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EDITAL  

Pregão Presencial nº 05/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

Tipo: Menor Preço Por Item 

 

 

 
O Município de Poço das Trincheiras, Estado de Alagoas, através de sua Pregoeira, designado pela Portaria 

nº 0102-002/2019, de 01 de fevereiro de 2019 torna público para o conhecimento das empresas e demais interessados, 

que fará realizar licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM às 

09:00 (nove) horas do dia 08 de maio de 2019, em sessão pública, na sala da Comissão Permanente de Licitações, 

situada à  Praça Leopoldo Wanderley nº 91, Centro, cidade de Poço das Trincheiras/AL, conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação, obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, instruções e condições 

contidas neste instrumento e seus anexos. 

O presente certame, e a contratação dele decorrente, obedecerão integralmente à Lei Federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, Decreto Municipal nº 09 de junho de 2012, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, consoante a Lei n° 147 de 07 de agosto de 2014, que institui o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e demais normas sobre licitação em vigor, e 

condições estabelecidas neste Edital. 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas na Sede Administrativa do 

Município de Poço das Trincheiras/AL, no horário das 08:00 às 12:00, até o dia que antecede à data do Certame e no 

site do município através do link: http://transparencia.pocodastrincheiras.al.gov.br/. 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto, a formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual 

aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. 

 

2. DOS VALORES E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 

2.1. As despesas decorrentes da aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Sob Registro de Preços – 

SRP solicitados pela Secretaria Municipal de Educação serão cobertas pelas Leis Orçamentárias do Município 

de Poço das Trincheiras/AL, para o exercício de 2019, consignadas nas seguintes rubricas:  

  

UNIDADE: 0009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Funcional Programática: 12.122.0005.2028 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação – 

Educação 5% 

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.  

 

Funcional Programática: 12.306.0005.2029 – Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – Ensino Fundamental 

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.  

 

Funcional Programática: 12.306.0005.2030 – Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação – 

Quilombola - PNAQ 

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.  

 

Funcional Programática: 12.365.0005.2045 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pré-Escola 

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.  

 

Funcional Programática: 12.365.0005.2047 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche 

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.  

 

Funcional Programática: 12.365.0005.2048 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – AEE 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument


 

 

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.  

 

Funcional Programática: 12.366.0005.2033 – Programa Brasil Alfabetizado – Alfabetização de Jovens e Adultos 

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.  

 

Caso a futura Ata de Registro de Preços venha extrapolar o exercício orçamentário vigente as despesas com estes 

fornecimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do exercício orçamentário vigente na 

data da realização da despesa. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO:  

 

3.1. Poderão participar as empresas interessadas, pertinentes ao ramo de atividade relacionada ao objeto deste 

certame, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 

Anexos, desde que: 

 

      3.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;  

      3.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 

  

3.2. Não serão admitidas nesta licitação as participações de licitantes: 

 

3.2.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de insolvência, ou sob outra forma de concurso 

de credores, em dissolução ou em liquidação;  

3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta 

tenham sido declaradas inidôneas;  

3.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Poço das Trincheiras/AL suspenso; 

3.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 

quaisquer que seja sua forma de constituição;  

3.2.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 

     4.1. A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto a Pregoeira através de 01 (um) 

representante/preposto, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório; 

 

      4.2. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir nas fases dos 

procedimentos licitatórios e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada; 

 

      4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

 

 I – cópia do documento oficial de identidade ou outro equivalente que contenha foto; 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso de o representante ser sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura. 

 

      4.4. Caso a procuração seja particular, deverá está acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do 

outorgante. 

 

      4.5. A não apresentação ou a incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a 

participação da licitante no presente certame licitatório, porém, impedirá o suposto representante de praticar atos no 

processo licitatório em nome da empresa. 

 

     4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

 

     4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante, bem como se 

o mesmo for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de outra empresa que esteja presente no certame. 

 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

      5.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente 

credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, 



 

 

receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não 

credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes: 

 

I - declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o 

presente certame licitatório, exceto quanto à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, 

que somente será exigida por ocasião da assinatura da Ata de Registro de Preços e, se for o caso, declaração de 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo sugestão contido no Anexo V 

deste Edital; 

II – Certidão expedida pela Junta Comercial, acompanhada da declaração, separada de qualquer dos envelopes 

assinada por quem de direito, se for o caso, que a empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, consoante incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, conforme 

modelo sugestão contido no Anexo V deste Edital; 

III – em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preços (Envelope “A”) e 

Habilitação (Envelope “B”). 

 

5.2.   As declarações de que tratam este subitem poderão ser produzidas de próprio punho na sessão do certame, desde 

que o representante possua outorga de poderes para tal feito. 

 

5.3. Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na forma do subitem 6.1 deste Edital, a 

Pregoeira comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

 

5.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira concluirá, se ainda não o tiver feito, 

o exame dos documentos pertinentes aos credenciamentos dos representantes das licitantes, tal como previsto no item 6 

supra, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 

 

5.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das 

licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes que contêm as propostas de preços, conferindo-as e 

rubricando-as em todas as suas folhas. 

 

5.6. Após o início da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços não caberá desistência do licitante, salvo 

por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pela Pregoeira. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

6.1. Os conjuntos de documentos relativos às propostas de preços e à habilitação deverão ser entregues separadamente, 

em envelopes fechados, opacos, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número da licitação e, 

respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Propostas de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos 

I e II a seguir: 

 

I - Envelope contendo os documentos relativos às Propostas de Preços: 

ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

DIA 08/05/2019 – 09:00 HORAS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

       CNPJ Nº: xxxxxxxxxxxx 

 

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

DIA 08/05/2019 – 09:00 HORAS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR)  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 CNPJ Nº: xxxxxxxxxxxx 

 

6.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou ainda, por meio de publicação 

em órgão de imprensa oficial. 

 



 

 

6.2.1. As cópias dos documentos que deverão ser apresentadas dentro dos envelopes “Propostas de Preços” e 

“Documentos de Habilitação” poderão, mediante a apresentação do original, ser autenticadas por servidor do 

Município, até 01 (um) dia útil antes da realização da sessão, observando-se que em hipótese alguma serão 

autenticadas cópias de documentos no momento de realização da sessão. 

 

6.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de discos magnéticos ou cópias em fac símile, mesmo 

autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma de ilustração das propostas de 

preços. 

 

7. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS: 
 

7.1. O envelope “A” conterá as propostas de preços da licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

7.2. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnica de uso corrente, redigida com clareza sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 

assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante ou por quem de direito; 

 

7.3. Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, conta e agência bancária e endereço 

eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira 

de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços; 

 

7.4. Prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da 

mesma. Na ausência deste subentende-se a aceitação do prazo mencionado; 

 

7.5. Conter a marca e, quando possível, modelo e o nome do fabricante dos produtos ofertados; 

 

7.6. Ser apresentados preços, de acordo com o objeto deste edital, unitários e totais correspondentes aos itens e ao valor 

global ofertado, sendo este último em algarismo e por extenso, de acordo com a ordem dos itens dispostos no Anexo I, 

em moeda corrente nacional (R$), com duas casas decimais depois da vírgula. Em caso de divergência entre os valores 

unitários e totais prevalecerão os primeiros, e os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados este último; 

 

7.7. Declaração expressa na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e 

sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos 

sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos; 

 

7.8. Constar declaração de que o fornecimento dos Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) poderão ser feitos de forma 

total ou parcial, e sua entrega realizada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados após cada solicitação, 

mediante o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Administração Municipal; 

 

7.9. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer outra condição que induza ao julgamento 

subjetivo de mais de um resultado; 

 

7.10. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da proposta ou incorretamente cotadas serão 

consideradas como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 

devendo os objetos ser fornecidos ao Município sem ônus adicionais; 

 

7.11. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 

edital e seus anexos; 

 

7.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, sejam 

omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

 

7.13. 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. 

 

7.14. A licitante que no ato da sessão impugnar ou aduzir erros ou impropriedades quanto ao produto pertinente às 

propostas apresentadas pelas demais licitantes, no que concerne a sua composição, fabricação ou qualquer outro fato 

que repute relevante, deverá apresentar os elementos necessários para provar as suas alegações. A não comprovação, 

por parte da impugnante, dentro do prazo fixado pela Pregoeira, facultará a Administração à instauração de processo 

administrativo para apurar o retardamento do certame em face de alegações insubsistentes e impertinentes ao interesse 

do Município. 



 

 

 

7.15. A Proposta de Preços terá de ser assinada por quem tenha capacidade de representar a empresa, ativa e 

passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais, ou por seu procurador com poderes para tanto. 

 

7.16. Serão desclassificadas: 

 

a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

b) Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 

os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

 

8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

8.1. A Pregoeira informará às participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços para o 

fornecimento de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), objeto da presente licitação, bem como informará os 

respectivos preços propostos. 

 

8.2. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam 

previamente autorizados em lei e à disposição de todas as concorrentes. 

 

8.3. Serão classificadas e proclamadas pela Pregoeira as licitantes que apresentarem as propostas de menor preço por 

ITEM e as demais cujas propostas estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de menor 

preço, conforme disposto no inciso VIII, do Art. 4º da Lei n
o
 10.520/2002. 

 

8.4. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira 

classificará e proclamará as melhores propostas subsequentes, até que haja no máximo 03 (três) licitantes classificadas, 

quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso IX, do Art. 4º da Lei n
o
 10.520/2002. 

 

8.5. Para as licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 8.3 ou 8.4 será dada oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos e de valores decrescentes. 

 

8.6. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentarem lances 

verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem decrescente de valor. 

 

8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante da 

etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das 

propostas. 

 

8.8. Para efeito de classificação, será considerada proposta final aquela cuja licitante não credencie, na forma do item 4 

deste edital, representante para o ato de abertura do pregão.  

          

8.9. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente 

pelo critério de menor preço. 

 

8.10. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

8.11. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 

8.12. Para efeito do disposto no subitem 8.10, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, conforme sua 

conveniência, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - Não ocorrendo a adjudicação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do inciso anterior, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se 



 

 

encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.11, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

8.13. Na hipótese dos subitens 8.11 e 8.12, caso a Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte não oferte lance, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

8.14. O disposto no subitem 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

8.15. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, 

conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

 

8.16. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da 

licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação. 

 

8.17. A licitante que apresentar documentação de habilitação incompleta ou incorreta, certidões vencidas ou que não 

comprovem a regularidade a que se destinam, será declarada inabilitada, com ressalvas às Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte quanto à regularidade fiscal, na forma do art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006.  

 

8.18. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe 

adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação. 

 

8.19. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da habilitação, a Pregoeira examinará a 

oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 

 

8.20. A Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o menor preço.  

 

8.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá ser assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes. 

 

8.22. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a 

proposta será desclassificada. 

 

8.23. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, 

prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e 

em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras. 

 

8.24. No caso da licitante ser uma Microempresa ou uma Empresa de Pequeno Porte, se esta apresentar restrições na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da declaração da licitante 

vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, 

nos termos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, com vista à contratação. 

 

9. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

9.1. É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente, em um envelope, cópias autenticadas, em 

cartório, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em uma via ou se preferir autenticadas, nos termos do 

subitem 6.2.1, pela Pregoeira ou membros da Equipe de Apoio. 

 

9.2. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus quadros de pessoal empregados com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), de 

acordo com o modelo sugestão aduzido no Anexo III deste Instrumento. 

 

9.3. A licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que possa impedir a sua habilitação 

neste certame, conforme modelo Anexo IV. 

 

9.4. Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou na forma do subitem 

6.2.1, os quais se referem a: 



 

 

 

9.4.1. Habilitação Jurídica: 

 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação, devidamente 

registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores devidamente autenticados; 

b) Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e 

Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir (conforme o caso). 

 

9.4.2. Qualificação Técnica: 

 

a) Apresentação de pelo menos 01 um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em 

nome da licitante, comprovando o fornecimento de materiais gráficos compatíveis com o objeto deste certame; 

b) Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal emitida pela Vigilância Sanitária para atividade de 

comercialização de gêneros alimentícios; 

c) Alvará de funcionamento emitido pela prefeitura sede da licitante, contendo as atividades objeto deste pregão; 

d) Declaração do conhecimento de todas as informações acerca do presente Certame e que aceita todas as 

condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações. 

e) Apresentação de laudo fotográfico onde conste a fachada da empresa e parte interna onde são armazenados os 

produtos ofertados.  

 

 

9.4.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Certidão que comprove a inexistência de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo 

Distribuidor da Comarca sede da licitante; e 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei (devidamente registrado na Junta comercial), comprovando boa situação financeira da empresa, 

sendo vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. As demonstrações contábeis deverão 

estar assinadas pelo proprietário da empresa e por contabilista registrado, comprovadamente, no Conselho 

Regional de Contabilidade; (Dispensado para Microempresa ou da empresa de pequeno porte, conforme 

Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015). 

 

9.4.4. Regularidade Fiscal: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual e/ou Municipal de Contribuintes, se houver, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional); 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante 

f) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por de Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

g) Certidão Negativa de Débito emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho (Inciso IV do Art. 27, 

incluído pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 

 

9.5. Disposições Gerais da Habilitação: 

 

a) A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o decreto de 

autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos 

no presente Edital e seus Anexos; 

c) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e 

seus Anexos a Pregoeira considerará a licitante inabilitada; 

d) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante; e 

 

10. DOS RECURSOS: 



 

 

 

10.1. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto pela Pregoeira à vencedora. 

 

10.3. Qualquer recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

 

10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

 

10.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas às interessadas na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, no endereço acima nos dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos 

interpostos após terem vencidos os respectivos prazos legais. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

11.1. Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará o pregão. 

 

11.2. Homologado o resultado da licitação, o Município, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 

fornecedoras a serem registrados, convocará as interessadas para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após 

cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no 

presente instrumento licitatório. 

 

11.3. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93 e neste edital. 

 

11.4. A Ata firmada com as licitantes fornecedoras observará a minuta constante no Anexo VI, podendo ser alterada nos 

termos dos Arts. 57 e 58 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, nos termos definidos no subitem 11.2, é facultado 

ao Município, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-

lo em igual prazo, ou revogar o item específico ou o Registro de Preços. 

 

11.6. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a Adjudicatária obriga-se a fornecer os bens a ela adjudicados, conforme 

especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no 

caso de divergência, as condições mais favoráveis à Administração. 

 

11.7. A Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e publicação. 

11.8. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a este Município, desde que 

devidamente comprovada a vantagem. 

 

11.9. Os órgãos e entidades que não participaram do presente Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 

Registro de Preços oriunda deste certame, deverão manifestar seu interesse junto ao Município, para que esta indique as 

possíveis fornecedoras e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

 

11.10. Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

11.11. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os subitens 11.8 e 11.9 não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

 



 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 

 

12.1. As obrigações da adjudicatária são aquelas constantes na Ata de Registro de Preços (Anexo VI) do edital. 

 

13. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS: 

 

13.1. É condição básica e imprescindível para a contratação que a licitante adjudicatária apresente amostras dos 

produtos a serem ofertados, em conformidade com os termos do Art. 33, § 5º da RESOLUÇÃO /FNDE Nº 26, de 17 

de junho de 2013. 
 

13.2.  As licitantes deverão apresentar amostras dos produtos a serem licitados na sessão de abertura do certame, em 

conformidade com os termos do Art. 33, § 5º da RESOLUÇÃO /FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013,  no auditório 

da Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras, no horário de 09h:00min do dia 08 de maio de 2019, para as 

devidas análises, sob pena de desclassificação. 

 

13.3. Cada produto deverá ser identificado através de etiqueta que poderá ser impressa a laser, jato-de-tinta ou 

através de meio mecânico com as seguintes informações: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL 

Pregão Presencial Nº 05/2019  

 Gêneros Alimentícios - Merenda 

AMOSTRA 

(NOME DA EMPRESA) (NOME DO PRODUTO) 

 

13.4. A nutricionista junto com o Conselho da Merenda Escolar – CAE do município deverão analisar as amostras dos 

produtos, certificando que os mesmos atendem os padrões técnicos nutricionais do cardápio,  o n d e  a  

n u t r i c i o n i s t a  d e v e r á  emitir no mesmo dia, o Laudo Técnico das Análises das Amostras. 

 

13.5. As análises das amostras apresentadas serão processadas pela nutricionista consoante aos padrões técnicos, 

científicos e sensoriais disponíveis e reconhecidos. Serão rejeitados os produtos que demonstrem índice inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) de aceitabilidade. 

 

13.6. A aprovação ou reprovação de determinado(s) produto(s) constará no Laudo Técnico emitido, expostos os 

motivos determinantes dos resultados das análises. 

 

13.7. A não apresentação das amostras na ocasião da abertura do certame implicará na desclassificação da licitante, 

restando à faculdade, conforme a conveniência da Administração, de convocar a(s) licitante(s) melhor(es) 

classificada(s), obedecida a ordem de classificação, para apresentação de seus produtos. 

 

14. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

14.1. Os Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), objeto desta licitação, deverão ser entregues na Secretaria Municipal 

de Educação, de forma parcelada, mediante cronograma de entrega desta Secretaria. A cada entrega a pessoa 

responsável pelo recebimento da merenda escolar, deverá assinar o protocolo de recebimento, que ao final do mês, 

deverá ser entregue ao responsável da Secretaria Municipal de Educação, para melhor controle. 

 

14.2. Os Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), deverão apresentar qualidade, marca e especificações idênticas às 

mencionadas na proposta comercial da Adjudicatária. 

 

14.3. Se a licitante vencedora recusar-se injustificadamente a fornecer os produtos de que trata o objeto deste edital, no 

prazo estabelecido será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades previstas neste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis. 

 

14.4. A aceitação do objeto licitado, a critério da Administração será submetido a sua verificação, cabendo a licitante 

vencedora da Ata de Registro de Preços, proceder à devida correção dentro de 24 (vinte e quatro) horas a partir da 

constatação da irregularidade.   

 

15. DA GARANTIA DOS PRODUTOS: 

 

15.1. A licitante vencedora do certame, responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem 



 

 

os Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), impróprios ou inadequados a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o Município exigir a substituição 

das partes viciadas. 

 

15.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) dias, poderá o Município exigir, 

alternativamente e à sua escolha: 

 

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

 

15.2. A licitante vencedora deverá garantir o fornecimento dos Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), objeto da 

proposta, com prazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação de no mínimo 90 (noventa) dias, nos termos do 

inciso I, do Art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, contado da data do seu recebimento. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

16.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada por quem de direito. 

 

16.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se em regular situação fiscal 

para com a Seguridade Social. 

 

16.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa eventualmente 

aplicada. 

 

16.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o 

pagamento sustado, até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias. 

 

16.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da licitante vencedora, indicada na 

proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

 

17. DO REAJUSTE: 

 

17.1. Os preços propostos não serão passíveis de reajuste, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001, salvo 

nos casos previstos na alínea “d”, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

18.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

18.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato do fornecimento da Ordem de Fornecimento ou da 

assinatura da Ata de Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para 

celebrar com a Administração, e assim sucessivamente. 

 

18.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a Ordem de 

Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta em favor do Município, sem 

prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 

 

18.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro 

de Preços: 

 

I - advertência; 

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição estabelecida 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument


 

 

na Ata de Registro de Preços, aplicada em dobro na reincidência. 

 

18.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

18.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa 

do Município e cobrado judicialmente. 

 

18.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante da Rede 

Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de 

acordo com instruções fornecidas pela Contratante. 

 

18.8. As sanções previstas no subitem 16.1 deste edital poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do subitem 

16.4, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

18.9. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores. 

 

19. DO CANCELAMENTO DA ATA: 

 

19.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 e das formas 

previstas no artigo 79, da Lei n
o
 8.666/93. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

 

20.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de petições protocoladas, 

encaminhadas ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço expresso no preâmbulo deste 

Edital. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até 03 dias úteis sem prejuízo da faculdade prevista 

no §1º do artigo 113.  

 

20.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

21.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao 

presente Edital. 

 

21.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da licitante das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

 

21.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do vencimento, 

observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Administração. 

 

21.4. A Prefeita poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivados de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

21.5. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

21.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que 

sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão 

pública de pregão. 

 

21.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 

 

21.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

21.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e 

documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
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formulação das propostas. 

 

21.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o juízo da Comarca de 

Maravilha. 

 

21.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos; 

 

21.12. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame licitatório deverão ser enviados por escrito a 

pregoeira em até 02 (dois) dias anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, para o endereço constante no 

preâmbulo deste edital. 

 

21.13 Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, nos horários de 8:00 às 12:00 

horas, no endereço referido no item anterior. 

 

21.14 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.  

 

21.15 Fazem parte integrante deste Edital: 

 

 a) Anexo I – Termo de Referência; 

 b) Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração em Relação ao Trabalho de Menores; 

 d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

 f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; e 

 g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

         

 

 

Poço das Trincheiras/AL, 24 de abril de 2019. 

 

 

Railma Alencar Correia da Silva 

Pregoeira
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Sob Registro de Preços – SRP, contemplado no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, nos 

termos e condições constantes neste Termo de Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A contratação em tela objetiva suprir as necessidades das Escolas Públicas Municipais, visando garantir condições 

necessárias para atendimento à população estudantil pocense que contribuam para o crescimento e desenvolvimento 

saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Poço das Trincheiras, garantindo melhoria 

do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional. Portanto, faz-se necessário a realização de licitação 

objetivando o Registro de Preços para o fornecimento dos gêneros alimentícios supracitados, através de contratação de 

empresas especializadas no fornecimento dos gêneros alimentícios relacionados em anexo, para entrega parcelada em 

cronograma fornecido pela secretaria municipal de educação. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

3.1. A contratação objeto deste Termo de Referência tem amparo na Lei Federal No 8.666/93 e suas alterações, Lei n° 

10.520/2002, Lei Complementar nº 123/ 2006 e Lei nº 147/2014, Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução nº 

26 de 17 de junho de 2013 e Resolução nº 18 de 26 de setembro de 2018. 

 

4. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

4.1. A presente contratação não gera para a Prefeitura de Poço das Trincheiras do Estado de Alagoas, qualquer vínculo 

de natureza trabalhista e/ou previdenciária, em relação aos empregados e prepostos da contratada, respondendo 

exclusivamente a empresa contratada por toda e qualquer ação trabalhista e/ou indenizatória por eles propostas, bem 

como pelo resultado delas. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES  

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 
UNID QUANT. 

 

1 

ACHOCOLATADO LÍQUIDO - Leite parcialmente desnatado reconstituído, calda de cacau 

(água e cacau em pó), soro de leite, açúcar, maltodextrina, amido modificado, minerais (cálcio e 

ferro) e vitaminas (A, B2, niacina, B6, B12, Vitaminas D e C), sal, espessantes polidextrose e 

goma xantana, aromatizantes, estabilizantes goma gelana e carragena, emulificante leticina de 

soja, acidulante ácido cítrico e edulcorantes suvralose e acesulfame de potássio. Embalagem: 

Tetra pack de 1000 ml. O produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses na 

data da entrega. 

 

LT 
 

7200 

 

2 AÇÚCAR - Sacarose obtida a partir do caldo de cana-de- açúcar (Saccharumofficinarum L.). 

Cristal, branco, aspecto granuloso médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e 

fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1 kg. O produto deve apresentar prazo de validade 

mínimo de 6 (seis) meses na data da entrega. 

 

KG 

 

 

3000 

3 ARROZ PARBOILIZADO - Classe longo, fino, tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, fungos 

ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros. Embalagem primária de 1 kg. O produto deve 

apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da entrega. 

KG 6000 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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4 
ARROZ POLIDO - Classe longo, fino, agulha, tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, fungos 

ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros. Embalagem primária de 1 kg. O produto deve 

apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da entrega. 

 

KG 

 

6000 

 

5 

AVEIA EM FLOCOS: Cereal de aveia, embalagem fracionada em sub pacotes de plástico e 

reembalada em embalagem de papel ou cartão de 250g. Ingredientes: Aveia rica em fibras e 

vitaminas. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

 

    UND 

 

1200 

 

6 
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – Farinha de trigo enriquecida com ácido 

fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de leite em pó, 

fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e Aromatizante. CONTÉM GLÚTEM. 

Embalagem de 400g. O produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses na 

data da entrega. 

 

PCT 

 

4500 

 

7 

BISCOITO DOCE TIPO: MARIA - Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), 

açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho e/ou féculas de arroz ou mandioca, açúcar 

invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e 

pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante, melhorador de farinha 

metabissulfito de sódio e enzima protease. CONTÉM GLÚTEM. Embalagem de 400g. O produto 

deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da entrega. 

 

PCT 

 

4500 

 

8 
BISCOITO  DOCE TIPO  ROSQUINHA (LEITE)  -  Farinha de Trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar cristal, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, sal, fermentos 

químicos, bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio), 

emulsificante lecitina de soja e aromatizante. CONTÉM GLÚTEM.    PODE    CONTER    

LEITE    E DERIVADOS.Embalagem de 400g. O produto deve apresentar prazo de validade 

mínimo de 6 (seis) meses na data da entrega. 

 

PCT 

 

4500 

 

 

 

9 

BISCOITO DE POLVILHO - Isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos 

transparente resistentes, 90% do produto deve estar com suas características físicas intactas (não 

quebrados). No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, 

ingredientes, data de fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA 

deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de acordo 

com o PIQ estabelecido para o produto. Embalagem de 300g. O produto deve apresentar prazo 

de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da entrega. 

 

 

PCT 

 

 

500 

 

 

10 

CAFÉ EM PÓ - Café torrado e moído, procedente de grãos sãos limpos e isentos de impurezas. 

Embalagem aluminizada, com selo de pureza, ABIC, sem vácuo. Embalagem de 250g. O produto 

deve apresentar prazo de validade mímino de 6 (seis) meses na data da entrega. 

 

PCT 

 

720 

 

 

11 

CANELA EM PÓ - Canela proveniente de cascas são, limpas, secas, em forma de pó fino puro. 

Embalagem em tubo plástico de 30g. O produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 

(seis) meses na data da entrega. 

 

 

POTE 

 

 

180 

 

12 

CANJIQUINHA: Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (geneticamente 

modificado a partir de Streptomyces viridochromogenes e/ou Bacillus thuringiensis e/ou 

grobacterium tumefaciens e/ou Agrobacterium sp.), açúcar, oleína de palma, sal, e 

aromatizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE 

SOJA E LEITE. Embalagem: 200g. O produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 

(seis) meses na data da entrega. 

 

 

PCT 

 

 

1200 

13 CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS: cereal para alimentação infantil ideal para 

complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês de vida, com probiótico, contendo 

como ingredientes: Farinha pré- cozida de trigo, milho enriquecida e arroz, contendo carbonato 

de cálcio, fosfato de sódio dibásico, premix vitamínico (Vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 

pantotênico, vitamina A, B1, B6, ácido fólico e vitamina D, fumarato ferroso e sulfato de zinco. 

Embalagem sachê com 230 g cada. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

 

PCT 

 

5220 

 

 

14 

COLORAU (colorífico) - Semolina de milho, sal, óleo de soja e corante natural de urucum. 

CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem de 100g. O produto 

deve apresentar prazo de validade mímino de 6 (seis) meses na data da entrega do produto. 

 

PCT 

 

3000 
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15 

EXTRATO DE TOMATE - Tomate, açúcar e sal refinado. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

Embalagem de 340g. O produto deve apresentar prazo de validade mímino de 6 (seis) meses na 

data da entrega do produto. 

 

 

UND 

 

 

4410 

 

 

16 

FARINHA LÁCTEA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó 

integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizante. Embalagem de 210g. O produto deve 

apresentar prazo de validade mímino de 6 (seis) meses na data da entrega do produto. 

 

 

UND 

 

 

5710 

 

 

17 

FLOCOS DE MILHO - Produto obtido pela moagem do grão de milho de 1 ª qualidade, 

desgerminado ou não, devendo ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 

terra e parasitos. Produto flocado, amarelo, livre de umidade. Com o rendimento mínimo após o 

cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. O produto deve atender a Resolução nº 

344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). Embalagem de polietileno 

transparente original de fábrica, de 500g. O produto deve apresentar prazo de validade mínimo 

de 6 (seis) meses na data da entrega do produto. 

 

 

PCT 

 

 

9600 

 

18 

FEIJÃO CARIOCA - Feijão carioca, tipo 1, novo, grãos inteiros e sadios, isento de material 

terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem primária de 1 kg, 

atóxica de polietileno transparente. Constar na embalagem todas as informações de rotulagem e 

nutricionais. O produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da 

entrega do produto. 

 

 

 

KG 

 

 

 

1800 

 

 

19 

LEITE UHT INTEGRAL - Leite integral e estabilizantes trifosfato de sódio, citrato de sódio, 

monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Submetido a uma elevada temperatura (130°C a 

150°C) durante cerca de 2 a 4 segundos, num processo térmico de fluxo contínuo. Após o tempo 

definido, é imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32°C e envasado em 

embalagens hermeticamente fechadas e esterilizadas. Embalagem: Tetra pack, tipo longa vida de 

1000ml. O produto deve apresentar prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses 

na data da entrega do produto. 

 

 

 

LT 

 

 

 

6000 

 

 

 

20 

LEITE EM PÓ: produto em pó integral obtido por desidratação do leite de vaca e apto para a 

alimentação humana, mediante processos tecnológicos adequados. Deve ter boa solubilidade. 

Embalagem aluminizada, de 200 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

 

 

 

PCT 

 

 

 

10000 

 

 

21 

MACARRÃO ESPAGUETE - Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 

farinha de trigo comum e sêmola/semolina. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, 

isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água não deverão 

turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo 

após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem de polietileno, de 500g. 

O produto deve apresentar prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses na data da entrega do 

produto. 

 

 

PCT 

 

 

9000 

 

 

22 

MARGARINA - Produto industrializado, gorduroso em emulsão estável; a base de óleos vegetais 

líquidos e interesterificados, com 0% de gorduras trans, podendo conter leite em pó desnatado 

e/ou soro de leite em pó, Enriquecidos de vitaminas, adicionada de sal. Apresentação, aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. Embalagem de 

polipropileno, de 250g. A embalagem deverá conter externamente claros os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 

do produto e número do registro. O produto deve apresentar prazo de validade de no mínimo 6 

(seis) meses na data da entrega do produto. 

 

 

POTE 

 

 

1800 

 

 

23 

MILHO PARA MUNGUZÁ - Produto dos grãos ou pedaços dos grãos de milho provenientes da 

espécie (ZeaMays, L.) que apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em função do 

processo de escarificação mecânica ou manual (degerminação). Os grãos devem apresentar cor 

amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Embalagem de polietileno de baixa densidade, de 500g. O produto deve apresentar prazo de 

validade de no mínimo 6 (seis) meses na data da entrega do produto. 

 

PCT 

 

2880 

 

24 
ÓLEO DE SOJA - Comestível vegetal de soja, puro, refinado sem colesterol, rico em vitamina E. 

Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido, de acordo com Resolução 482/99 - Anvisa. Embalagem de 900 ml. O produto deve 

apresentar prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses na data da entrega do produto. 

 

GR 

 

1000 
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25 

PESCADO EM CONSERVA - Tipo sardinha, preparados com pescado fresco, limpo, eviscerado. 

Apresentação: inteiro e sem cabeça, em óleo comestível, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. 

LATAS COM ABRIDOR PRÓPRIO, isenta de ferrugem, danificações e sujidades.  A legislação 

sanitária atual deverá ser observada. O SIF é obrigatório. Embalagem com peso líquido de 125g. 

O produto deve apresentar prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses na data da entrega do 

produto. 

 

 

LATA 

 

 

3840 

 

 

26 

SAL: produto refinado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 

98,5% de cloreto de sódio por quilo de acordo com a Legislação Federal Específica - embalagem 

em plástico de polietileno de 1 Kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

 

 

KG 

 

 

990 

 

27 

SUCO DE FRUTA CONCENTRADO  (CAJU)   -  Com alto valor de polpa de fruta, envasado 

em  garrafas tipo pet  de 500 ml. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou 

Agricultura. O produto deve apresentar prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses na data da 

entrega do produto. 

 

 

GR 

 

 

2400 

 

 

28 

SUCO DE FRUTA CONCENTRADO (GOIABA) - Com alto valor de polpa de fruta, envasado 

em  garrafas tipo pet  de 500 ml. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou 

Agricultura. O  produto deve apresentar  prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses na data 

da entrega do produto. 

 

 

GR 

 

 

4800 

 

 

29 

SUCO DE FRUTA CONCENTRADO (MANGA) - Com alto valor de polpa de fruta, envasado 

em  garrafas tipo pet  de 500 ml. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou 

Agricultura. O produto deve apresentar prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses na data da 

entrega do produto. 

 

 

GR 

 

 

4800 

 

30 

SUCO  DE  FRUTA  CONCENTRADO  (UVA)  -  Com alto valor de polpa de fruta, envasado 

em  garrafas tipo pet  de 500 ml. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou 

Agricultura. O produto deve apresentar prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses na data da 

entrega do produto. 

 

 

GR 

 

 

4800 

 

31 

TEMPERO: in natura, tipo cominho, em pó fino. Sem a presença de sujidade ou matérias 

estranhas. Embalagem em polietileno, atóxica de 100g. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O produto deve 

apresentar prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses 

na data da entrega do produto. 

 

PCT 

 

1500 

 

 

 

32 

VINAGRE: Vinagre de álcool, sal, caramelo, cuminho, alho e folha de louro, livre de sujidades, 

materiais terrosos, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em frascos plásticos. 

Embalagem: plástica contendo 750 ml. O produto deve apresentar prazo de validade de no 

mínimo 6 (seis) meses na data da entrega do produto. 

 

 

 

GR 

 

 

 

1200 

 

 

33 

ALHO IN NATURA: Produto selecionado. Deve apresentar características bem definidas, bem 

formadas; livres de danos fisiológicos pragas, doenças e emboloramento. Produtos 

deteriorados não serão aceitos. Embalagem: o produto deve estar acondicionado em 

embalagens plásticas ou tipo rede de 1kg. 

 

 

 

KG 

 

 

 

660 

 

 

34 

BATATA INGLESA: Deve apresentar as características de qualidade, de tamanho grande, bem 

formadas, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar em 

perfeitas condições de conservação e maturação. Peso médio de 90g por unidade. Produto com 

tamanho muito pequeno ou deteriorado não será aceito. Embalagem: o produto deve estar 

acondicionado em caixas plásticas vazadas em bom estado de conservação. 

 

 

 

 

KG 

 

 

 

 

2250 

 

 

 

35 

BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - Leite parcialmente desnatado e/ou leite reconstituído 

parcialmente desnatado, preparado de morango (xarope de açúcar, água, amido modificado, polpa 

de morango, soro de leite em pó, corante natural carmim, conservante sorbato de potássio e 

aroma idêntico ao natural de morango) e fermentos lácteos. Embalagem de 900g. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega. O PRODUTO 

DEVE SER ENTREGUE EM VEÍCULO REFRIGERADO OU EM CONDIÇÕES 

SEGURAS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.  

 

 

 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

 

 

8000 

 

36 

CEBOLA BRANCA: Deve apresentar as características de cultivo bem definidas, peso médio 

80g a unidade, estar fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, com coloração 

uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de pragas e doenças, isenta de substâncias 

nocivas à saúde, unidades grandes, íntegras, frescas e limpas, sem rachaduras e perfurações. 

Embalagem: o produto deve estar acondicionado em caixas plásticas vazadas em bom estado de 

conservação ou outro material aprovado e que confira proteção adequada ao produto. 

KG 1980 
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37 

CARNE BOVINA TIPO  COXÃO  MOLE -  Peça  de  carne bovina sem osso, de 1ª qualidade, 

com máximo 8% de gordura (comprovada mediante laudo), congelada sem gordura e sebo 

aparente, carne de cor vermelha cereja, elástica firme e com odor agradável. AS CARNES 

DEVEM SER LIMPAS, COM A RETIRADA TOTAL DA GORDURA APARENTE. O 

FORNECEDOR QUE NÃO RESPEITAR ESSE ITEM TERÁ SUA CARNE RECUSADA. 

Embalagem primária variando de 2 a 3 kg, devendo estar intacta. EMBALADOS EM 

PACOTES DE 2 a 3 KG de forma que não grudem nos demais depois de congelados, constando 

peso, data de fabricação, carimbo de inspeção federal e procedência da carne. O PRODUTO 

DEVE SER ENTREGUE EM VEÍCULO REFRIGERADO OU EM CONDIÇÕES    

SEGURAS    DE    ACORDO    COM    AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. O produto deve 

apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da entrega do produto. 

 

 

KG 

 

 

7200 

 

38 

CARNE BOVINA MOÍDA - Carne bovina de primeira qualidade, moída, sem gordura aparente, 

fresca, sem osso. Embalagem em filme PVC transparente com embalagem de 500g. Teor 

máximo de gordura de 8%, contendo identificação do produto, marca do fabricante, Informações 

nutricionais, prazo de validade, e carimbos oficiais, de acordo com a Portaria do Ministério da 

Agricultura e Vigilância Sanitária. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM VEÍCULO 

REFRIGERADO OU EM CONDIÇÕES    SEGURAS    DE    ACORDO    COM    AS 

LEGISLAÇÕES  VIGENTES.  O  produto  deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 

(seis) meses na data da entrega do produto. 

KG 3600 

 

 

39 

CARNE DE FRANGO MOÍDA - Carne de frango, moída, sem gordura aparente, fresca, sem 

osso. Embalagem em filme PVC transparente com embalagem de 500g. Teor máximo de gordura 

de 8%, contendo identificação do produto, marca do fabricante, Informações nutricionais, prazo 

de validade, e carimbos oficiais, de acordo com a Portaria do Ministério da Agricultura e 

Vigilância Sanitária. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM VEÍCULO 

REFRIGERADO OU EM CONDIÇÕES SEGURAS DE ACORDO COM AS 

LEGISLAÇÕES VIGENTES. O produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) 

meses na data da entrega do produto. 

 

 

KG 

 

 

2400 

 

40 CHARQUE - Produto de 1ª qualidade, fabricado a partir da carne bovina traseira, com odor e 

sabor característicos e reduzido percentual de gordura, submetido a um processo de adição de 

salmoura e um longo tempo de secagem ao sol, sem utilização de conservantes. Embalagem 

própria, atóxica de 500g. O produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses 

na data da entrega do produto. 

 

 

KG 

 

 

960 

 

 

41 

FÍGADO BOVINO - Peça congelada, magro, de 1ª qualidade, em embalagens plásticas de 

polietileno, transparente, resistente e atóxico hermeticamente fechados, em embalagem variando 

de 2 a 3 kg, rotulados pelos órgãos competentes. Selo SIF/DIPOA. Embalagens danificadas, 

rasgadas ou com vestígios de sangue na parte externa não serão aceitas. O PRODUTO 

DEVE SER ENTREGUE EM VEÍCULO REFRIGERADO OU EM CONDIÇÕES 

SEGURAS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. O produto deve 

apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da entrega do produto. 

 

 

KG 

 

 

2400 

 

 

42 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO: Carne de frango tipo peito congelado, de 1ª qualidade, sem 

adição de água. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem 

contendo 1 kg cada, em bandejas envolvidas por filme PVC transparente, contendo identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com as Portarias do Ministério da 

Agricultura. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM VEÍCULO REFRIGERADO OU 

EM CONDIÇÕES SEGURAS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. O 

produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da entrega do 

produto. 

 

 

 

KG 

 

 

 

3600 

 

 

 

43 

FRANGO INTEIRO CONGELADO: Frango inteiro, congelado, de 1ª qualidade, pesando 

individualmente no mínimo 2,8kg, em embalagem transparente, à vácuo ou bem lacradas, com 

denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura 

(SIF)+B53, data de fabricação e validade. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM 

VEÍCULO REFRIGERADO OU EM CONDIÇÕES SEGURAS DE ACORDO COM AS 

LEGISLAÇÕES VIGENTES. O produto deve apresentar prazo de validade mínimo de 6 (seis) 

meses na data da entrega do produto. 

 

 

KG 

 

 

7200 

 

44 

PÃO: Tipo seda, tamanho grande (50g), produzido de acordo com as normas de Boas Práticas de 

Fabricação. O produto deve estar embalado em sacos plásticos transparentes, contendo 30 

unidades por saco. DEVE conter nome do fabricante, lote, data de fabricação e data de validade. 

 

   UND 
 

120000 
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45 
FILÉ DE PEIXE TIPO TILÁPIA - Pescado, em filé; congelado; com cor, cheiro e sabor 

próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, 

atóxico contendo 1kg, com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data 

da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. O PRODUTO 

DEVE SER ENTREGUE EM VEÍCULO REFRIGERADO OU EM CONDIÇÕES 

SEGURAS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.  

 

 

KG 

 

 

1800 

 

 

46 

TORRADA: Contendo farinha de trigo, sal, açúcar, água, margarina, fermento biológico e 

melhorador de farinha. Embalada em saco plástico de 500g. Na embalagem deverá constar data 

de fabricação e validade. 

 

 

PCT 

 

 

4800 

 

47 

ADOÇANTE: adoçante de mesa líquido natural, sem residual amargo, zero caloria, sem adição 

de açúcar e sem edulcorantes artificiais. Embalagem: mínimo de 80 ml. Conter todas as 

informações segundo legislação vigente. Ingredientes: água, edulcorante natural glicosídeo de 

esteviol, acidulante ácido cítrico. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 

a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

 

 
FRASCO 

 

12 

 

48 
TOMATE- Íntegro, firme e de tamanho uniforme. Isento de manchas, rachaduras, 

machucaduras, fungos e bolores. A colheita deve ser recente. 

 

KG 

 

9900 

 

 

    49 

LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE - Produto industrializado em pó, obtido a partir de leite 

bovino, integral, enriquecido com ferro, zinco e vitaminas A, C e D, devendo conter os seguintes 

ingredientes: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (acetato de 

retinila, D3 calciferol, L-ascorbato de sódio) e minerais (pirofosfato de férrico e sulfato de zinco) 

e emulsificante de soja.Embalagem em lata de alumínio contendo 380g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação do fabricante, procedência, informações 

nutricionais, data de fabricação e prazo de validade, número de lote e quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

 

   LATA 

 

530 

 

 

6. DOS LOCAIS DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

6.1. O objeto ora contratado deverá ser fornecido nos locais indicados pela Prefeitura de Poço das Trincheiras do Estado 

de Alagoas quando solicitado pela Secretaria Municipal de Educação no prazo máximo de até 3 (três) dias. 

 

7. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

7.1. A empresa contratada deverá disponibilizar ao contratante, na data solicitada, no horário a combinar os itens 

licitados em perfeitas condições de uso e adotar todas as providências necessárias visando garantir os gêneros 

alimentícios decorrentes; 

 

7.2. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com 

característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da 

Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela 

de especificação e quantidades em anexo, e possuir registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF). 

 

7.3. O aceite dos serviços e objetos pelo setor competente da Prefeitura de Poço das Trincheiras de Alagoas não exclui a 

responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as 

especificações estabelecidas neste Termo de Referência, e verificadas posteriormente; 

 

7.4. Depois de recebidos, os produtos serão conferidos pelo setor competente. Se constatada qualquer irregularidade, a 

empresa deverá substituí-los, no prazo estipulado pela Secretaria Municipal de Educação, a contar do recebimento da 

notificação formal emitida pela mesma; 

 

7.5. Em caso de substituição do objeto, conforme previsto no subitem anterior, correrão a conta do fornecedor as 

despesas decorrentes da nova entrega dos produtos; 

 

7.6. A empresa não poderá utilizar em qualquer dos produtos, sua logomarca ou outros sinais que possam ser 

caracterizados como sua divulgação ou propaganda; 

 

7.7. Todas as despesas decorrentes de transporte e funcionários correrão por conta da contratada. 
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7.8. A contratada deverá responder por quaisquer danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, em virtude 

do objeto não estar atendendo as normas de segurança; 

 

7.9. Os produtos deverão ser entregues limpos, em perfeito estado de conservação e organizado no local em 

conformidade com o layout apresentado pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

7.10. As condições expressas acima são mínimas podendo ser ofertadas condições superiores visando adaptações ao seu 

padrão normal de serviços, sem prejuízo de qualidade e sem alteração do mérito da contratação. 

 

8. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Os compromissos básicos assumidos pela Contratada são: 

 

8.2. Executar o objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referencia, do Edital e seus Anexos, e de 

acordo com a proposta apresentada; 

 

8.3. Operar com uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos e mão de obra necessária 

à entrega dos produtos, sem nenhum ônus adicional a Prefeitura de Poço das Trincheiras do Estado de Alagoas; 

 

8.4. Zelar para que seus prepostos envolvidos na entrega dos produtos contratados se apresentem convenientemente 

trajados e devidamente identificados; 

 

8.5. Ter responsabilidade técnica pelos produtos fornecidos; 

 

8.6. Responder, perante a CONTRATANTE, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora, na condução 

do objeto deste Instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato; 

 

8.7. Entregar os produtos em perfeito estado de uso, e nos prazos estabelecidos; 

 

8.8. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, 

bem como, as contribuições devidas a Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se 

fizerem necessárias à perfeita execução do objeto desta licitação; 

 

8.9. Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos itens ora contratados; 

 

8.10. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância da 

CONTRATANTE; 

 

8.11. Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE relacionados à execução do 

objeto; 

 

8.12. A empresa vencedora devera fornecer meios de comunicação, tais como e-mails e telefones fixos e celulares para 

contato durante a vigência do contrato para que Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura de Poço das Trincheiras 

do Estado de Alagoas possa entrar em contato quando necessário. 

 

8.13. RESPONSABILIZAR-SE COM EXCLUSIVIDADE POR TODAS AS DESPESAS RELATIVAS À RETIRADA 

DO OBJETO CONTRATADO. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Edital; 

 

9.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 

 

9.3. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato; 

 

9.4. Designar servidores do seu quadro de pessoal, para exercer a fiscalização do contratado e atesto das notas fiscais; 

 



 

Edital Pregão Presencial nº 05/2019 - Página 21 de 33 

 

9.5. Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na entrega do objeto; 

 

9.6. Fornecer a Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste contrato; 

 

9.7. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução da contratação fora das especificações deste Edital. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO  

 

10.1. A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista e equipe, será responsável pela fiscalização do 

fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância 

acerca da qualidade e marca dos produtos contratados).  

 

11. DA DURAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

11.1. A Ata a ser firmada terá vigência ate 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação. 

 

12. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

12.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no 1º, do art. 65, da Lei no 8.666/93 e 

observando-se as demais disposições legais. 

 

13. DO PAGAMENTO 

 

13.1. E concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante 

esta Prefeitura de Poço das Trincheiras, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital; 

 

13.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e comprovada a 

manutenção das exigências da habilitação, será paga diretamente em sua conta corrente, no prazo de ate 30 (trinta) dias, 

contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal; 

 

13.3. Na Nota Fiscal Fatura deverá conter obrigatoriamente o número da conta corrente e a agência bancária. 

 

14. INFORMACÕES AOS LICITANTES 

 

14.1. Os licitantes poderão contatar com a Comissão Permanente de Licitação através do telefone (82) 3626-1151 para 

dirimir dúvidas e prestar os esclarecimentos necessários quanto ao serviço a ser prestado, bem como demais 

informações pertinentes. 

 

 

 

 

Vicentina Alves da Silva 

Secretária Municipal de Educação 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 

 

ANEXO II - MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

(Nome da empresa) _______________________, CNPJ Nº_____________________, 

sediada_________________________ (endereço completo), por intermédio de seu(ua) representante legal 

o(a) Senhor(a)________________________, portador(a) do Registro Geral nº. __________________e CPF 

nº ____________________, DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº. 05/2019, realizado no 

Município de Poço das Trincheiras/AL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do 

art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis. 

 

Local e data 

 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 

 

 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 

 

ANEXO III - MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 

 

 

 

 

(Nome da Empresa) __________________________, inscrita no CNPJ/MF nº ___________________, por 

intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a)___________________________, portador(a) do 

Registro Geral nº. __________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA, para efeitos do 

Pregão Presencial nº 05/2019 e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo 

Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos). 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 

Local e data 

 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 

 

 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 

 

ANEXO IV - MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

 

(Nome da Empresa) ____________________, CNPJ/MF nº _______________sediada (endereço completo) 

__________________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 

Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. __________________e CPF/MF 

nº ____________________, DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no Pregão Presencial nº XX/2019, realizado pelo Município de Poço das 

Trincheiras/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data 

 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 

 

 

 

 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 

 

ANEXO V - MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

(Nome da Empresa) _____________________________________, inscrita no CNPJ n
o
 

__________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do 

CPF n
o
 __________________, DECLARA, para fins de comprovação no Pregão Presencial n

o
 05/2019, sob 

as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

(         )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;   

 

(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo  3º da  Lei   Complementar  nº 

123 de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Local e data 

 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 

 

 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 

 

 

OBS.:1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

 2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, antes da abertura da Sessão, e separadamente dos 

envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se 

beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2019 

 

ANEXO VI 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/XXXX – 

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS. 

 

 

Aos XXXX dias do mês de XXXXXXX do ano de XXXX, o MUNICÍPIO DE POÇO DAS 

TRINCHEIRAS, com Sede Administrativa na XXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ sob nº 

XXXXXXXXXX, neste ato representado pelo Prefeito do Município, XXXXXXXXXXXXXX, inscrito no 

CPF sob nº XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta Cidade, em sequência denominada 

simplesmente Órgão Gerenciador e a pessoa jurídica XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.º 

XXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) da Cédula de 

identidade RG nº XXXXXXX – SSP/XX, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º XXXXXXXXX, residente e 

domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXX, e, daqui por diante, denominada simplesmente Fornecedora 

Registrada, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e do Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, firmar a presente 

Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer, 

conforme determina o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as 

seguintes condições: 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, (Merenda Escolar) contemplado no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

contemplado no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) destinados aos alunos da Rede 

Municipal de Ensino deste Município durante o exercício de 2019, conforme especificações e exigências 

estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº XX/XXXX, conforme abaixo: 

 

LOTE ÚNICO: 

 

Item Especificações do Objeto Marca Qtde. 
Preço 

Unitário 
Preço Total 

XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX 

XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX 

VALOR TOTAL DO LOTE XXXXX 

 

 

2. DA VIGÊNCIA: 

 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigerá por XX (_______) meses, a partir da data de sua assinatura 

e publicação. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES: 

 

3.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a: 

 

a) efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo estabelecido nesta ATA; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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b) comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer anormalidade no fornecimento dos 

bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão 

Presencial nº XX/XXXX e seus anexos; 

 

c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais 

oriundas das obrigações contraídas; 

 

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumento convocatório e seus 

anexos; 

 

e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Órgão Gerenciador, por meio de 

estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 

 

f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos; 

 

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada; 

 

h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 

 

3.1.1. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execução do fornecimento. 

 

3.2. A Fornecedora Registrada obriga-se a: 

 

a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os gêneros alimentícios ofertados na 

licitação; 

 

b) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma; 

 

c) entregar os gêneros alimentícios em conformidade com o que foi licitado; 

 

d) entregar os gêneros alimentícios nos endereços e prazo indicados no edital; 

 

e) Entregar os gêneros alimentícios dentro do prazo estabelecido pelo Órgão Gerenciador, contado desde o 

recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado; 

 

f) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante do 

Órgão Gerenciador; 

 

g) entregar os gêneros alimentícios durante o horário de funcionamento do Órgão Gerenciador, salvo por 

motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por servidor designado; 

 

h) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa 

concordância do Órgão Gerenciador; 

 

i) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros durante a vigência desta Ata 

por seus agentes ou prepostos; 

 

j) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no edital. 

 

4. DO FORNECIMENTO: 
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4.1. Os fornecimentos dos itens registrados em Ata serão solicitados mediante o envio da respectiva Ordem 

de Fornecimento. 

 

4.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição do produto, valor, assinatura 

do requisitante e data de expedição. 

 

4.3. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada via fax à Fornecedora Registrada ou por qualquer outro 

meio hábil. 

 

4.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Fornecimento por mês. 

 

4.5. Os itens solicitados através da Ordem de Fornecimento deverão ser entregues acompanhados da nota 

fiscal, dela constando os valores unitários e totais, descrição do produto e a quantidade dos respectivos itens. 

 

4.6. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das Ordens de 

Fornecimentos emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for prevista para 

data posterior ao seu vencimento. 

 

4.7. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93. 

 

5.  DO RECEBIMENTO: 

 

5.1. Os gêneros alimentícios, objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Órgão Gerenciador, de forma 

parcelada, em conformidade com a Ordem de Fornecimento, expedida pelo Setor de Compras, de acordo 

com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação. 

 

5.2. Os gêneros alimentícios deverão apresentar qualidade, marca e especificações idênticas às mencionadas 

na proposta comercial da Fornecedora Registrada. 

 

5.3. O prazo de entrega do objeto será de ____ (_____) dias contados a partir do recebimento da Ordem de 

Fornecimento. 

 

5.3.1. Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a entregar os gêneros alimentícios no prazo 

estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se à desistente as 

penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 

 

5.4. Os gêneros alimentícios serão entregues na Secretaria Municipal de Educação, no endereço fornecido 

pelo Órgão Gerenciador. 

 

5.5. Os gêneros alimentícios, no ato da entrega, deverão estar acompanhados da Nota fiscal descritiva, 

constando número da Ordem de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, quando 

for o caso, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 

 

5.6. O ato de recebimento dos produtos licitados, não importa em sua aceitação. A critério do Órgão 

Gerenciador será submetido a sua verificação, cabendo a Fornecedora Registrada, a troca dentro de ____ 

(_________) horas, do(s) objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), por não se enquadrar(em) nas 

especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral, identificado no ato do 

recebimento ou no período de verificação. 

 

6.  DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993 este órgão público designará o representante abaixo 

para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do serviço e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados. 
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GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Função: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Função: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

7. DA GARANTIA DOS PRODUTOS: 

 

7.1. A Fornecedora Registrada responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que 

tornem os gêneros alimentícios impróprios ou inadequados a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da embalagem, rotulagem 

ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o Órgão 

Gerenciador exigir a substituição das partes viciadas. 

 

7.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de ___ (______) dias, poderá o Órgão Gerenciador 

exigir, alternativamente e à sua escolha: 

 

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

 

7.2. A Fornecedora Registrada deverá garantir a entrega dos gêneros alimentícios, objeto da proposta, com 

prazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação de no mínimo XX (________) dias, nos termos do 

inciso II, do Art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, contado da data do seu recebimento. 

 

8. DO PAGAMENTO: 
 

8.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até ___ (_____) dias a partir da entrada da 

Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 

 

8.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora Registrada encontra-se em regular 

situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 

 

8.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha recolhido o valor de multa 

eventualmente aplicada. 

 

8.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente 

e o pagamento sustado, até que a Fornecedora Registrada tome as medidas saneadoras necessárias. 

 

8.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da Fornecedora 

Registrada, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

9.1. As despesas decorrentes do fornecimento dos gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de 

Educação serão cobertas pelas Leis Orçamentárias do Município de Poço das Trincheiras/AL, para o 

exercício de XXXX, consignadas nas seguintes rubricas:  

 

Órgão: .................................... 

Unidade: ................................. 

Funcional Programática: ..................................... 

Elemento de Despesa: ...................................... 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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9.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com estes fornecimentos 

serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do exercício orçamentário vigente na 

data da realização da despesa. 

 

10. DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES: 

 

10.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata de Registro de 

Preços poderão ser repactuados, desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro, devidamente 

fundamentado pela autoridade superior. 

 

10.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

10.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as 

necessárias negociações junto à Fornecedora Registrada. 

 

10.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no 

mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

 

a) convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para redução de preços e sua consequente 

adequação ao praticado no mercado; 

 

b) frustrada a negociação, a Fornecedora Registrada será liberada do compromisso assumido; 

 

c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 

 

10.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora Registrada, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador 

poderá: 

 

a) liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e 

 

b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 

 

10.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata, 

adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

11. DAS PENALIDADES: 

 

11.1. A Fornecedora Registrada que ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na execução desta Ata, não 

mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantindo o direito prévio da citação, do contraditório e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até ____ (______) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

11.2. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá, 

ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Fornecedora Registrada as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 
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II - multa de ____% (dois por cento) do valor total registrado nesta Ata por infração a qualquer cláusula ou 

condição do fornecimento, aplicada em dobro na reincidência. 

 

11.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

11.4. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na 

Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 

 

11.5. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante da Rede 

Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser 

preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo Órgão Gerenciador. 

 

11.6. A sanção prevista no subitem 10.1 poderá ser aplicada juntamente com a do inciso II, do subitem 10.2, 

facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de ____ (_____) dias úteis. 

 

11.7. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores, e no caso de impedimento de 

licitar e contratar com a Administração, a Fornecedora Registrada será descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas no subitem 10.2 desta Ata e das demais cominações legais. 

 

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 

 

12.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro cancelado quando: 

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não entregar os bens objeto da Ordem de Fornecimento devidamente expedida, sem justificativa 

aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; e 

d) tiver presentes razões de interesse público. 

 

12.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 

 

12.3. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de 

fato superveniente, devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução dos 

compromissos assumidos, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

 

13. DA PUBLICAÇÃO: 

 

13.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na imprensa oficial, 

dentro do prazo de ___ (_____) dias da data da sua assinatura. 

 

14. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO: 

 

14.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda qualquer órgão ou entidade da Administração 

que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que 

devidamente comprovada à vantagem e respeitas no que couber, as condições e regras estabelecidas no Art. 

22, do Decreto Federal nº 7.892/2013: 

 

“ § 2º  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 

as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 
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§ 3º  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 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.  

 

§ 4º  O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de 

registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 

na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 

órgãos não participantes que aderirem.” 

 

14.2.  Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela 

imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao Órgão Gerenciador. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

15.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da proposta e da 

habilitação apresentados pela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de Registro de Preços. 

 

16. DO FORO: 

 

16.1   Fica eleito o foro da Comarca de ________________ para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata 

de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

 E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de 

Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em ___ (______) vias, de igual teor e forma, 

pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Município de 

Poço das Trincheiras. 

______________________, __________ ___ de ___________ de XXXX. 

 

 

.............................................. 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

.............................................................. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

FORNECEDORA REGISTRADA 

 

 

ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS 

 

NOME: ...................................................... 

CPF N°: ..................................................... 

  

NOME: ........................................................ 

CPF N°: ....................................................... 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 

ANEXO VII 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

 

_____________________________________________________ (nome empresarial da licitante), inscrita 

no CNPJ nº: ______________________ com sede na 

__________________________________________________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr.(a) _______________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº _______________________________ e do CPF/MF nº _________________________________, para 

fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal 

Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Pregão Presencial nº 05/2019 que: 

 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira 

independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação 

acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 

do Município de Poço das Trincheiras antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

___________________ , _________ de _______________ de 20XX. 

 

 

 

_______________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de “Proposta de Preços” e de 

“Documentos de Habilitação”. 

 


