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PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº  2017_078 
 

I – REGÊNCIA LEGAL:  Regulamento de Licitações e Contratos.   

II - MODALIDADE:  Pregão Presencial  

III - PROCESSO Nº  2017_078 

IV - TIPO:  Menor Preço por Lote  

V – FORMA DE FORNECIMENTO: ENTREGA PARCELADA – CIF/SÃO DESIDERIO -BA 

VI – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES:  

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15 de fevereiro de 2017  
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 15 de fevereiro de 2017 às 08:30 horas (Horário Local)  
 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL 
 

Recebi da Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA – Comissão Permanente de Licitação, o Edital Nº 
002/2017 – PREGÃO PRESENCIAL, tipo - MENOR PREÇO POR LOTE, cuja realização (abertura da 

sessão de lances), dar-se-á às 08:30 horas (Horário Local), do dia 15 de fevereiro de 2017 , no 
Prédio Sede da Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA situado a Praça Emerson Barbosa nº 01, Centro, 
São Desiderio/BA.  

 

Objeto: Constitui objeto desta licitação ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a 

Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino e Creches Municipais deste município, 

descritos e especificados no ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA deste edital. 
 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

TEL: ___________________________________  FAX: ________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________NOME 

PESSOA PARA CONTATO RESPONSÁVEL: 

_________________________________________CPF:________________________ 

Local    de    de  2017. 

____________________________________________________________ 

Assinatura, e Carimbo do CNPJ. 

 
RETIRADA DO EDITAL VIA SITE  

 

Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá repassar este 

FORMULÁRIO/RECIBO, devidamente preenchido, para a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
através do  E-mail . www.licitacao@saodesiderio.ba.gov.br , com 24 horas antes da abertura dos 
envelopes, para que a  Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA – Setor de Licitação, possa  comunicar 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais, aos licitantes cadastrados para esta LICITAÇÃO, via e-mail. Não sendo este, requisito para 
participação. 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA  – Setor de Licitação 

(Comissão Permanente de Licitação) situada a Praça Emerson Barbosa  , centro , São Desiderio-BA, da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 

 
 

 
 
 

http://www.licitacao@saodesiderio.ba.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2017_078 
 
O Município de São Desidério, Estado da Bahia, comunica aos interessados e à população em geral que 

realizará, através do Pregoeiro Jose Carlos Amâncio Oliveira  , designado pela Portaria Municipal nº 

018/2017, de 02 de janeiro de 2017,  licitação pública na modalidade Pregão Presencial, nos termos do 

Decreto Municipal 019, de 21 de agosto de 2006, conforme Lei Federal 10.520, de 17 de Julho de 2002, 

Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000 e, subsidiariamente, Lei Federal 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, 

no dia 15 de fevereiro de 2017 às 08:30 horas (Horário Local), na sala da Comissão Permanente de 

Licitação no Edifício da Sede desta Prefeitura Municipal, tendo como o objeto ao Fornecimento de 

Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino e Creches 

Municipais deste município, conforme Termo de Referência constante no Anexo I, e demais condições do 

presente Edital, disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA  – Setor de 

Licitação (Comissão Permanente de Licitação) situada a Praça Municipal  01 , Centro , São Desiderio-BA ), 

telefone/fax (77) 3623 2145,  de 2ª a 6ª  feira das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas exceto feriados. 

As condições do presente Edital são as seguintes. 

 
1. DO LOCAL, DATA E HORA. 

1.1. A sessão pública de lances será realizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal situado a Praça 

Emerson Barbosa nº 01 Centro –CEP – 47.820.000- São Desidério- BA,  no dia 15 de fevereiro de 
2017 as 08:30 horas, horário de Local . 

1.2. Somente poderão participar da sessão pública de lances, as empresas que apresentarem propostas 

através dos envelopes pardos e lacrados, descrito no item 1.1., no período compreendido pela data 

de publicação do edital e o momento anterior à abertura da sessão pública de lances. 

1.3. Os envelopes “A”, “B” e “C”,  contendo respectivamente a documentação referente á  e proposta 

de preços e habilitação, deverão ser entregues na data, horário e local indicado no preâmbulo deste 

edital, devidamente identificados e lacrados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres: 

 

a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO(BA) 

        PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

        DATA:  15 de fevereiro de 2017 às 08:30 horas (Horário Local) 
       ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 

        PROPONENTE .......... (NOME DA EMPRESA) 

 

b) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO(BA) 

        PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

       DATA:  :  15 de fevereiro de 2017 às 08:30 horas (Horário Local)  
       ENVELOPE “B” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

       PROPONENTE ............(NOME DA EMPRESA) 

 

c) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO(BA) 

        PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

       DATA:  :  15 de fevereiro de 2017 às 08:30 horas (Horário Local) 
       ENVELOPE “C” – CREDENCIAL. 

       PROPONENTE ............(NOME DA EMPRESA) 

 

1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 

na data mencionada no item 1.1, o evento será automaticamente transferido para o primeiro  dia útil 

subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 
2. DO OBJETO 

2.1. Ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino 
e Creches Municipais deste município, descritos e especificados no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA , deste edital.  
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderá participar do presente pregão presencial a empresa que atender a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos: 

3.1.1 Que não se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, 
dissolução ou liquidação. 
3.1.2 Que não estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por 
esta tenham sido declaradas inidôneas. 

 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 -Para participar do pregão, os interessados deverão procurar a Prefeitura Municipal de São Desidério – BA, 
Situada a Praça Emerson Barbosa , 01, Centro –CEP – 47.820.000 – São Desidério – BA. Tel. (77) 3623 2145 
para participação do certame e retirada do edital , www.saodesiderio.ba.gov.br.  

4.1.1 - Poderão representar o Licitante em todo o processo que envolve a licitação, o procurador  
devidamente credenciado. 

4.1.2 A representação deverá ser formalizada por mandato de procuração pública ou particular, com firma 
reconhecida, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual conste 
expressamente, ter poderes para devida outorga; 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 Na Proposta devem estar previsto todos os custos diretos e indiretos pertinentes à formação dos preços do 
objeto, incluindo despesas com impostos, fretes, seguros, taxas, e demais encargos, não sendo lícita a 
cobrança posterior de qualquer ônus, ficando a licitante obrigada a fornecer o objeto pelo valor resultante de 
sua Proposta  /Lance. 

5.2 A apresentação da(s) proposta(s) implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 

5.2.1 - Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às exigências do presente edital e 
seus anexos, quer sejam por omissão ou por apresentarem irregularidades insanáveis. 

5.3 A PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO III, prevista no edital, deverá ser anexada à Proposta, cujos valores 
informados deverão ser idênticos, considerando obrigatório constar o seguinte: 

5.3.1 Preço unitário e total para cada Lote, em moeda corrente do país, em algarismo com no máximo 
duas casas decimais (Ex. R$ 5,33); 

5.3.2 Marca, prazo de garantia e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante exigências 
do edital; 

5.3.3 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública 
deste pregão presencial. 

5.4 Da licitante vencedora de cada lote será exigida a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO III, 
com os respectivos valores readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, a partir do 
encerramento da sessão de lances , a obrigatoriedade da entrega da documentação solicitada neste edital , 
em original ou copia autenticada em cartório , e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas á nova  proposta  da 
vencedora. 

5.4.1 A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio-proprietário da empresa, ou seu 
representante legal, desde que seja anexada a procuração. 

5.4.2 A critério do pregoeiro, o prazo de entrega poderá ser prorrogado. 

5.5 Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser 
prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim concordar. 

 

6 DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS /SESSÃO 
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6.1 A abertura  das proposta dar-se-á as 08:30h do dia 15 de fevereiro de 2017  (Horário Local), será aberta 
a sessão pública do Pregão Presencial nº 002/2017, com a divulgação pelo pregoeiro, das Propostas de 
Preços recebidas e início da etapa de lances. 

 

7 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1 Incumbirá à licitante acompanhar as operações durante a sessão pública do certame, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de seu representante. 

7.2 Ao ser aberta a etapa competitiva (Sessão Pública) pelo pregoeiro, os licitantes com propostas aceitas, 
deverão encaminhar lances exclusivamente, sendo imediatamente informada do recebimento e do valor do 
lance. 

7.3 As licitantes poderão oferecer durante a sessão pública, lances sucessivos, pelo valor total de cada lote, 
observando as regras de aceitação dos mesmos. 

7.4 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado. 

7.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 

7.6 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, dos valores do menor lance registrado 
que tenha sido apresentado pelas demais licitantes. 

7.7 O fechamento do lote pelo pregoeiro será precedido de 3 (três) marteladas. No intervalo de tempo entre uma 
martelada e outra, mínimo de 3 segundos. Se algum Participante ofertar lance, a contagem das marteladas 
será zerada, recomeçando o fechamento. Com a terceira martelada, o lote é negociado pelo valor do último 
lance. 

7.8 Antes do encerramento da sessão de lances do pregão, o pregoeiro deverá divulgar na sessão, os nomes dos 
Licitantes classificados em cada lote. 

7.9 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta em cada lote, 
comprovará a situação de regularidade. Esta comprovação dar-se-á mediante encaminhamento da 
documentação original ou cópia autenticada, ao Pregoeiro. 

 

8 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 

8.1 Após análise da proposta e documentação, o pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

8.2 Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências da habilitação, o 
pregoeiro examinará a proposta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

8.2.1 Ocorrendo situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com a licitante para que 
seja obtido preço melhor. 

 

9 DA HABILITAÇÃO. 

9.1 A habilitação do Licitante classificado será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos: 

9.2 Habilitação Jurídica: 

9.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

9.2.2 Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registradas na Junta Comercial e, no caso de sociedade por ações, estatuto 
social, acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados; 

9.2.3 Cópia autenticada do CPF e RG dos sócios (administradores);  

9.2.4 Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
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9.2.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim exigir;  

9.3 Regularidade Fiscal: 

9.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

9.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, consistente na apresentação da Certidão Negativa 
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal; 

9.3.4 Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do 
estabelecimento do fornecedor; 

9.3.5 Certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), consoante disposição do artigo 195, parágrafo 3º, da Constituição 
Federal; 

9.3.6 Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST 

9.3.7 As Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresas (ME) poderá ser beneficiadas 
conforme a Leis Complementares nº 123/2006  Art. 42 a 45, e Lei  Complementar nº 147/2014  
de 07 de agosto de  2014 , na regularidade fiscal. ( mediante a apresentação da ultima certidão 
vencida para uso do privilégio da Lei ) 

9.3.8 As empresas deverão apresentar uma foto colorida atualizada da fachada do imóvel de suas 
instalações  ( escritório e deposito ) para melhor localização da fiscalização municipal.    

 

9.4 Qualificação Técnica: 

9.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o arrematado 
(objeto) desta licitação, através da apresentação de no mínimo 02 (dois) atestados com firma reconhecida , 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Com prazo de 90 (noventa) dias da data de sua 
emissão. 

 

9.5 Qualificação Econômico-Financeira: 

9.5.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 2015/16, já 

exigíveis e apresentados na forma das Leis  Federais nº 6.404/76 e nº 10.406/02, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados monetariamente , por índices oficiais quando o encerrados a mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta , tomando por como base a variação , ocorrida  no 

Período , do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA  ou outro indicador que o venha 

substituir. 

a) Copia do livro diário devidamente autenticada  na Junta Comercial  da sede  ou domicilio  da 

proponente, ou outro órgão equivalente , inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento . 

b) As empresas com  menos de um exercício financeiro  devem  cumprir a exigência  deste item  

mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do ultimo Balanço Patrimonial levantado, 

conforme o caso. 

9.5.2  Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço 

patrimonial, os índices que medem a situação financeira (Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Grau 

de Endividamento), apurados por meios das seguintes fórmulas. 

 

 

1.1) ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  1,00 
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ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    .  

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

1.2) ILC – ÍNDICE DE  LIQUIDEZ CORRENTE :   1,00 

 

ILC =  Ativo Circulante   . 

  Passivo Circulante 

 

 

1.3) GRAU DE ENDIVIDAMENTO    0,48 

 

GEG =  Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo  

                                     Ativo Total 

 

9.5.3  Declaração de que a empresa não sofre qualquer ação que comprometa sua estabilidade econômica 
financeira, firmada por profissional devidamente registrado e comprovadamente quite perante o Conselho 
Regional de Contabilidade 

 

9.5.4 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
9.5.5  - Copia do Alvará da Vigilância Sanitária ( emitida pela Secretaria Municipal da Saúde da sede do 
proponente ) . 

9.5.6    - Copia do Alvará de Funcionamento  ( emitida pela Prefeitura Municipal  da sede do proponente 
) . 

9.5.7 -  Toda documentação acima citada, quando apresentada em cópia xerográfica, deverão 
obrigatoriamente ser autenticadas em cartório ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. Dois dias  antes da abertura  ( não serão autenticado 
documentos no dia do certame). 

 

9.6 Disposições gerais da habilitação: 

9.6.1 A matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou representante, constitui uma unidade cadastral distinta 
e, para efeito de apresentação do documento exigido no item acima, este pressuposto deverá ser 
observado. 

9.6.2 Caso a empresa não seja fabricante do produto, apresentar Declaração de Co-responsabilidade do 
mesmo, ou do seu distribuidor autorizado. 

9.6.3 Declaração sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer fatos impeditivos da sua habilitação, 
conforme ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

9.6.4 Declaração, sob as penas da Lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal, conforme ANEXO V; 

9.6.5 As declarações de que tratam os sub-itens 9.6.3 e 9.6.4 deverão ser devidamente assinadas pelo 
sócio-proprietário da empresa, ou seu representante legal, desde que seja anexada a procuração. 

9.6.6 O licitante poderá entregar o pregoeiro o envelope da documentação ou apresentá-los através do 
representante  credenciado; 

9.6.7 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

   9.6.8 Os documentos acima referenciados deverão conter o mesmo número de CNPJ, os quais deverão 
corresponder ao CNPJ constante da proposta da licitante. 

9.6.9 Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explicitam, serão considerados 
válidos por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas emissões. 

 9.6.9.1- Serão inabilitadas a(s) empresa(s) que não atender (em) ao item 9 deste Edital. 
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10 - DAS AMOSTRAS E PARECER TÉCNICO 

10.1 - Para efeito de julgamentos das Propostas deste Pregão, o pregoeiro encaminhará as amostras para a 
Secretaria Municipal da Educação / e Conselho Municipal de Alimentação Escolar, a fim de que seja emitido 
Parecer Técnico referente ao produto apresentado, podendo ser  necessário o teste de degustação juntos aos 
alunos da rede municipal de ensino, sendo agendado o dia e horário a realização do mesmo,  em companhia dos 
representantes das empresas que entregarem as suas  AMOSTRAS dos produtos. ( quando for o caso) . 

10.2 - Ocorrendo a desclassificação do produto da empresa vencedora, os autos serão devolvidos o pregoeiro, 
para que este realize nova negociação com as demais empresas, obedecendo à ordem de classificação, por 
menor preço, conforme descrito no item 8. 

10.3 – De Acordo com a resolução CD/FNDE nº 032, de 10 de agosto de 2006, artigo 15.  

10.4 - Somente após tal procedimento o pregoeiro declarará a empresa vencedora do lote.   

 

11 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do certame. 

11.1 .Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

11.2 . Acolhida à petição contra o ato convocatório, o pregoeiro designará uma nova data para a realização do 
certame. 

 

12 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1 Qualquer licitante poderá manifestar-se motivadamente a intenção de recorrer, no prazo máximo até o dia 
útil seguinte ao que o licitante for declarado vencedor. Será concedido o prazo de mais 03 (três) dias úteis 
para apresentação das razões do recurso. Fica os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.  

12.2 A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo descrito no item anterior, importará a decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 

12.3 A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante 
pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  

12.4 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.          

12.5 A decisão do pregoeiro sobre o recurso deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 
responsável pela licitação. 

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

12.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação.  

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recursos 
ou após o julgamento dos mesmos, caso existam.  

13.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois 
da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo pregoeiro. 

13.3 O (s) Licitante (s) vencedor (es), será (ão) convocado (s) pela ADMINISTRAÇÃO, para a assinatura do 
Contrato dos respectivos Fornecimentos.  

 

14 RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 
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14.1 - A CONTRATADA se compromete a realizar os fornecimentos requisitados de acordo com as 
especificações previstas no ANEXO III do edital e em consonância com a respectiva proposta de preços. E 
ainda: 

14.2 - Garantir a qualidade de cada lote arrematado, quando da entrega do objeto licitado, obrigando-se a 
substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem quaisquer ônus para esta.  

14.3 Não será emitido o correspondente Termo de Recebimento dos bens/ou produtos sem que haja a total 
aceitabilidade do objeto em questão. 

14.4- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

14.5- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE. 

14.6- Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento. 

14.7 -A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos no 
fornecimento ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado deste edital, conforme previsto no artigo 65 § 1º da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

15. O FORNECIMENTO 

15.1 - Os produtos serão fornecidos parceladamente, durante ano de 2017 de acordo com a respectiva 
Requisição de Fornecimento, e entregue pela Secretaria Municipal, deste município podendo ser prorrogando . 

 

16. FORMA DE PAGAMENTO 

16.1 - O pagamento do valor referente ao fornecimento dos Gêneros Alimentícios será efetuado, após 
conferencia das guias de fornecimentos, e mediante apresentação das Notas Fiscais/ e Eletrônica  e guias  
expedida pelo  solicitante, sendo certo que não serão efetuados pagamentos nos 15 (quinze) primeiros dias 
úteis de cada mês; 

16.2 - O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal /e Eletrônica , e 
Certidões : FGTS, Receita Federal  , Municipal , Trabalhista TST e Estadual   todas devidamente 
conferidas pelo servidor público responsável, certificando-se das quantidades fornecidas.  

16.3 - No caso de incorreção na entrega e recebimento ou nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, sendo automaticamente 
alteradas as datas de vencimento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de 
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

16.4 Não será efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

17.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária de 
acordo como a lei para a execução no exercício  do ano de 2017.  

             
02.07.000 – Secretaria Municipal de Educação 
2.031 – Apoio as Atividades Educacionais 
2.032 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Médio 
2.033 – Desenvolvimento  das Ações do Ensino Infantil  
2.034 – Desenvolvimento das  Ações do Ensino Fundamental  Recurso Próprios  
Elemento de Despesa  33.90.30.00  Material de Consumo  
Sub-elementos-  33.90.30.11  Gêneros Alimentícios  - Merenda Escolar 
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18. DAS PENALIDADES 

 

18.1 - Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa de 
mora de 1% (um por cento) ao mês de juros, sobre o valor da Nota Empenho, ou conforme o caso, sobre o 
valor correspondente aos itens em atraso; 

18.2 - A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração cancele unilateralmente o controle 
de fornecimento e aplique outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93. 

18.3 - Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao objeto 
desta licitação, a Administração poderá, garantir a ampla defesa e o contraditório aplicando as seguintes 
sanções: 

             18.3.1-Advertência por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

18.3.2 -Multa de até 10%(dez por cento) calculada sobre o valor do  empenho, no caso do licitante vencedor 
não cumprir rigorosamente as exigências contratuais. 

18.3.3- Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier prejuízos para a Administração, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 

18.3.4 -Não fornecimento de Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

18.4 -Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar 
com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 

18.5 - A sanção de advertência de que trata o item 18.3.1, poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

18.5.1 – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados 
no fornecimento dos gêneros; 

18.5.2 – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento da Secretaria Municipal , 
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

18.6 - A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada a 
existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. Caberá ainda a suspensão 
quando a licitante, por descumprimento de cláusula do edital, tenha causado transtornos no desenvolvimento 
dos Serviços das Secretarias  Municipais. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

19.1 – Para cumprimento do estipulado nesta licitação, a Administração utilizará Nota de Empenho, sendo que 
todas as condições são as estabelecidas neste edital e seus Anexos; 

19.2 - São partes integrantes deste edital, os seguintes anexos: 

I – Termo de Referência, 

II – Minuta de Contrato, ( Não é precisa preencher ) 

III– Modelo da Proposta de Preços, 

IV – Modelo de Declaração de Idoneidade, 

V – Modelo de Declaração de proteção ao trabalho do menor, 

VI – Modelo de Procuração para a prática de atos concernente ao certame, 

VII – Modelo de Declaração de custos e preços fixos, 

VIII – Modelo de Declaração de aceitação de pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação 

IX – Modelo da Carta de Apresentação da Proposta de Preços  

X – Modelo da Declaração de Índice de liquidez   
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XI – Modelo da Declaração de Estabilidade Econômica Financeira  

XII –Modelo da  Declaração Dando  De Conhecimento E Enquadramento  

                   XIII- Modelo da Declaração de Renuncia    

       XIV- Modelo de Carta de Credenciamento. 

  

19.3 - O resultado da presente licitação e quaisquer decisões tomadas pela Comissão Permanente de 
Licitações, serão afixadas no quadro de avisos da proponente: 

19.4 - É vedada a exigência de: 

19.4.1 Garantia de proposta (caução); 

19.4.2 Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participar no certame; 

19.4.3 Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão 
superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e os custos de utilização de recursos de tecnologia da 
informação, quando for o caso. 

19.5 Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no Anexo  Setor de Licitações - São Desidério 
-BA  ou através do Fone (077) 3623.2145, no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00  as 17:00  horas. Os 
questionamentos e suas respostas serão transmitidos também aos demais licitantes; 

19.6 – Os casos omissos ou pendentes no presente Convite serão solucionados pela Comissão Permanente 
de Licitações; 

19.7 - As eventuais medidas judiciais decorrentes deste edital e seus anexos e da interpretação de seus 
correspondentes termos e condições, deverão ser propostas no Foro da Comarca da Cidade de São Desidério 
/ BA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

São Desidério - BA , 23 de janeiro de 2017. 

 
Jose Carlos Amâncio Oliveira  

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 002/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2017_078 

MENOR PREÇO POR LOTE 
 
I – ESPECIFICAÇÕES 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO    
 

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
 

 

 

 

 

Anexo  

 

 

A Contratada ficará sujeita as seguintes condições: 

 

a) A Entregar dos produtos contendo em sua embalagem a data de fabricação, marcas, validade e/ou vida útil dos mesmos; 

b) Repor os produtos dentro do prazo de validade e/ou vida útil, no caso de qualquer alteração dos mesmos; 

c) Seguir programação das Secretaria Municipal  quanto à data, horário, local, quantidade e qualidade a serem entregues; 

d) As quantidades dos produtos são estimados pela a Secretaria  Municipal, não se obriga a adquirir suas totalidades, o 

fazendo de acordo com o desenvolvimento das atividades, observando-se o que dispõe o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

e) Reservar-se a CONTRATANTE o direito de controlar periodicamente a qualidade dos produtos, enviando amostras para 

serem analisados em órgãos oficiais com o objeto de verificar se os produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo 

ministério da Saúde e Vigilância Sanitária Municipal; 

f) Os gêneros perecíveis (carnes) deverão ser entregues em veículos isotérmicos ou refrigerados;( * ). 

g) Os gêneros estocáveis deverão ser entregues em veículos adequados para transporte de alimentos (tipo Baú); ( * ). 

h) Constar nas Notas Fiscais/Eletrônica  de entrega dos produtos  qual o lote vencedor.  
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ANEXO – II 

 
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 

 
Contrato nº_____/ 2017PL 

Processo Administrativo nº 2017_078 
 

Pelo presente Contrato Administrativo de Fornecimento, celebrado entre o MUNICIPIO DE SÃO DESIDERIO-BA, 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Emerson Barbosa nº 01- Centro  - São Desidério  – BA , inscrito no 
CNPJ sob o nº 13.655.436/0001-60, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. .............................., (qualificação do 
Prefeito), portador da Carteira de Identidade RG n° __________________________, inscrito no CPF/MF sob nº 
____________________, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro 
lado a Empresa _________________, pessoa jurídica e direito privado, inscrita no CNPJ nº ______________________, 
com sede na _______________ nº ____, _______________, ___________________-____, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. __________________________________, brasileiro(a), casado(a), 
comerciante, portador do CPF, sob o nº ___________________________, resolvem celebrar o presente contrato de 
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino e Creches 
Municipais deste município, de conformidade com o Processo Administrativo nº 2017_078, referente ao Pregão 
Presencial  nº. 002/2017, com fundamento da Lei Federal 10.520/2002, e, subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, passando o Edital e a proposta da CONTRATADA, independente de sua transcrição, 
a fazer parte integrante e complementar deste instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:  

 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA foi vencedora do Processo Licitatório – Modalidade: Pregão Presencial nº 
002/2017, Tipo: Menor Preço por Lote, com o objetivo ao  Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a 
Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste município, descritos e especificados no documento ANEXO III 
– MODELO DE PROPOSTA do edital.  

 
DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 
CLÁUSULA SEGUNDA – Os produtos serão fornecidos parceladamente, durante o ano de 2017, de acordo com a 
respectiva Requisição de Fornecimento emitido pela Secretaria Municipal. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se compromete a realizar os fornecimentos requisitados de acordo com as 
especificações previstas no ANEXO III do edital e em consonância com a respectiva proposta de preços. E ainda:  
3.1 - Garantir a qualidade de cada lote arrematado, quando da entrega do objeto licitado, obrigando-se a substituir, 
imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo 
atendimento das referidas propostas. Não será emitido o correspondente Termo de Recebimento dos bens sem que 
haja a total aceitabilidade do objeto em questão. 
3.2 - Oferecer Garantia de Qualidade de Fabricação dos Produtos  de acordo com especificação contida no ANEXO III – 
Modelo de Proposta referente a cada lote; 
3.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE. 
3.5 - Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidade cometida no fornecimento. 
3.6 - Prever e arcar com todos os custos diretos e indiretos pertinentes à formação dos preços do objeto, incluindo 
despesas com impostos, fretes, seguros, taxas, taxas de utilização do sistema e demais encargos, não sendo lícita à 
cobrança posterior de qualquer ônus, ficando obrigada a fornecer o objeto pelo valor resultante de sua Proposta/Lance. 
3.7 - A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos no fornecimento 
ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste edital, 
conforme previsto no artigo 65 § 1º da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
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DO VALOR 
CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA se compromete a fornecer os produtos licitados  conforme a planilha de 
preços que  faz parte integrante deste contrato  
 
Valor Total por Lote : 
 

DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA QUINTA – O pagamento do valor referente ao fornecimento dos produtos será efetuado, após a entrega e 
conferencia da requisição  pela Secretaria  Municipal, mediante apresentação da Nota Fiscal/Eletrônica sendo certo que 
não serão efetuados pagamentos nos 15 (quinze) primeiros dias úteis de cada mês; 

5.1 - O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal/Eletrônica, e certidões negativas do 
FGTS, Trabalhista TST , Receita Federal  , Estadual e Municipal , todas devidamente conferidas pelo servidor público 
responsável, certificando-se das quantidades fornecidas. 
5.2 - No caso de incorreção na entrega e recebimento ou nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Eletrônica, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, sendo automaticamente 
alteradas as datas de vencimento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos 
na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
5.3 - Não será efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

DO PRAZO 

CLÁUSULA SEXTA - O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2017, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período ,  desde que observadas as disposições dos parágrafos 
1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93. 

DA RESCISÃO 
CLÁUSULA SÉTIMA - A inexecução, total ou parcial, do presente contrato enseja sua rescisão, com as conseqüentes 
penalidades contratuais e legais. 
7.1 - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93, 
sem a obrigação de indenizar o CONTRATADO, desde que não cause prejuízo ao mesmo. 
 

DAS PENALIDADES 
CLAUSULA OITAVA - Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à 
multa de mora de 1% ( um por cento) ao mês de juros, sobre o valor da Nota Empenho, ou conforme o caso, sobre o 
valor correspondente aos itens em atraso. 

8.1 - A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração cancele unilateralmente o controle de 
fornecimento e aplique outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93. 

8.2 - Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao objeto desta 
licitação, a Administração poderá, garantir a ampla defesa e o contraditório aplicando as seguintes sanções: 

8.2.1 Advertência por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

8.2.2 Multa de até 10%(dez por cento) calculada sobre o valor do  empenho, no caso do licitante vencedor não 
cumprir rigorosamente as exigências contratuais. 

8.2.3 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier prejuízos para a Administração, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e das demais cominações legais 

8.2.4 Não fornecimento de Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

8.3 Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração 
Pública, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 

8.4 A sanção de advertência de que trata o item 18.3.1, poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
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8.4.1 Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na prestação 
dos serviços; 

8.4.2  Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento da Secretaria Municipal, desde que 
não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

8.5 A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada a existência de 
fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por 
descumprimento de cláusula do edital, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos Serviços da Secretaria 
Municipal. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CLÁUSULA NONA - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária de acordo como a lei para a execução no exercício  do ano de 2017  

02.07.000 – Secretaria Municipal de Educação 

2.031 – Apoio as Atividades Educacionais 
2.032 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Médio 
2.033 – Desenvolvimento  das Ações do Ensino Infantil  
2.034 – Desenvolvimento das  Ações do Ensino Fundamental  Recurso Próprios  
Elemento de Despesa  33.90.30.00  Material de Consumo  
Sub-elementos-  33.90.30.11  Gêneros Alimentícios  - Merenda Escolar  
 
DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA – As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de São Desidério -BA, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que por ventura surgirem a respeito do presente 
contrato. 
 

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
o mesmo fim, na presença de 02 (duas) testemunhas a que tudo assistiram. 

 

São Desidério - BA, __ de ______________ de 2017. 

CONTRATANTE: 
 
PREFEITO MUNICIPAL                                                                  
CONTRATADA: 
EMPRESA E CNPJ / NOME E CPF 
 
Testemunhas: 
______________________________________________     _______________________________________________ 
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PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 

 

 

 

ANEXO III 
 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 002/2017   Processo Administrativo nº 2017_078 

MENOR PREÇO POR LOTE 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

 
Pela presente, apresentamos proposta referente à licitação supra. 
A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sessão de pública de lances.  
  
 
I – ESPECIFICAÇÕES: 
 
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino e Creches 
Municipais , deste município.  
 

 LOTE   Nº 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT 
VALOR 
UNITÁRIO 

MARÇA VALOR  

TOTAL 

1       

VALOR TOTAL .................................................. 

 
OBSERVAÇÕES: Ver Termo de Referencia Anexo I 

 
Local/UF,            de           de  2017. 

 
 
______________________________________________________________ 
(assinatura e identificação de seu responsável legal)( Bater Carimbo do CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 

 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   
A/C – PREGOEIRO  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 
 
 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E  
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de Habilitação, e aceitação das 

demais condições conforme previsto no Edital do Pregão Presencial nº 002/2017  ,  cientes das sanções factíveis de 

serem aplicadas. 

 

Por ser verdade firmamos a presentes. 

 

 

Local e data 

 

 

___________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA 
 

Bater Carimbo 
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PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 
 
A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   

A/C – PREGOEIRO  

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 
 

 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
 
Declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa ________________________ (razão social, CNPJ) não está 

impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder 

público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. 

 

 
 
 
Local e data 

 

 

___________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
ASSINATURA 
 
 

Bater Carimbo 
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PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 
 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   
A/C – PREGOEIRO  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 
 
 
 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
 
 
 
A .......................  , inscrita no  CNPJ nº. .................................... , com sede à Rua..............................Bairro / Cidade / 
Estado - CEP – ....................., por  intermédio  de seu representante legal o  ......................................, portador do  
CPF/MF nº ........................... e RG  nº ..........................., Estado civil  , Endereço completo  .............................., sob as 
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para  sua habilitação no presente processo  licitatório , 
ciente da obrigatoriedade  de declarar ocorrências posteriores , e ,para fins do disposto  no inciso V  do art. 27 da Lei nº 
8.666 , de 21 de junho de 1993 , acrescido pela Lei nº 9.854, 27 de outubro de 1999 , que  não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno , perigoso ou insalubre e não  emprega menor  dezesseis anos , ressalva: emprego 
menor , a partir de  quatorze anos , na condição de aprendiz e que não possui em seu quadro de pessoal servidores 
públicos exercendo funções técnicas , comerciais , de gerencia, administração  ou tomada de decisão ( inciso III, do art. 
9º da Lei 8.666/93) . 
 
 
 
 Local e data 

 

 

___________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
ASSINATURA 
 
Bater Carimbo 
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PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 
 
 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   
A/C – PREGOEIRO  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 
 
 

ANEXO VI – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 
 
 
 
Outorgante : Empresa    ( Dados Completo   CNPJ e Endereço ) 
 
Outorgado:    Nome   Dados  Completo  com endereço completo) . 
 

Objeto: representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de São Desiderio – BA, no Pregão Presencial nº 
002/2017 
 
 
Poderes: a Apresentar Proposta e Documentos , após o certame , prestar deliberação de que o outorgante esta em 
situação regular perante a Receita Federal, Estadual , e Municipal ,  Fundo de Garantia do Tempo de Serviços –FGTS, 
e TST, bem como de que atende  às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnicas  e 
econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões publicas, assinar as respectivas atas, registrar 
ocorrências , formulários  impugnações , interpor recursos , assinar Contratos /Pedidos de Compras, assim como 
assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.   
 

 

       Local e data 

 

 

___________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
ASSINATURA 
 
 
 

Bater Carimbo 
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PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 
 
 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   
A/C – PREGOEIRO  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 

 
 
 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUSTOS E PREÇOS FIXOS 
 
 
 

Declaramos para fins de habilitação, que nos preços apresentados em nossa proposta já estão incluídos todos os 

custos de aquisição, transporte, impostos e outras despesas diretas e indiretas, e estamos cientes de que os preços ora 

apresentados não sofrerão nenhum acréscimo, no futuro, sob qualquer alegação, enquanto em vigor o contrato 

decorrente desta licitação . 

 

 

 
 

       Local e data 

 

 

___________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA 
Bater Carimbo 
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EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO) 
 

 

ANEXO IX 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   
A/C – PREGOEIRO  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 
 
 
MODELO  -   CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
  

 
Proposta que faz a empresa ________________________________, inscrita no CNPJ Nº_______________________, 
Estabelecida na ___________________,para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar 
da Rede Municipal de Ensino , Creches Municipais deste município, relacionados no Anexo I, Lotes ________. Pelo 
preço total de R$.................(..................................). 
 
Os valores unitários e totais da proposta, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 
43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$). 
 
2- Nos preços acima propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários 
ao cumprimento integral dos objetos da contratação. 
 
3- O prazo de validade de nossa proposta de preços é 60 (sessenta) dias, contados da data do julgamento das 
propostas. 
 
4- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregar dos produtos  no prazo estipulado no 
Termo de Referência - anexo I do edital.  
 
5-Nome do Banco, o código da agência e o número da conta-corrente da empresa, para efeito de pagamento. 
 
 
Local/UF,            de           de 2017 
 
_____________________________ 
                                                   Nome: 
 
 
Bater Carimbo do CNPJ 
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PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 

 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   
A/C – PREGOEIRO  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 

 
ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 
Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa apresenta os seguintes Índices 

de Qualificação Financeira: 

1.1) ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:   _________________ 

 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    .  

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

1.2) ILC – ÍNDICE DE  LIQUIDEZ CORRENTE :   _____________ 

 

ILC =  Ativo Circulante   . 

  Passivo Circulante 

 

 

1.3) GRAU DE ENDIVIDAMENTO    ____________ 

 

GEG =  Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo  

                                     Ativo Total 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração, 

 
____________________________, ____de ________________de 2017. 

(local) uf                         (dia)                (mês) 
                    

(nome da Empresa Proponente) 
 

(assinatura e identificação de seu responsável legal) 
Nome e Assinatura Contador   CRC___     

Bater Carimbo 
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PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 

 
ANEXO - XI 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   
A/C – PREGOEIRO  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº  002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 
 

 
MODELO  -   DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
 
 
 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que esta licitante não sofre qualquer ação que 

comprometa sua estabilidade econômica financeira. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração, 

 

 

 
_______________________________, ____de ________________de 2017. 

(local) uf                         (dia)                (mês) 
 

 
 

(Nome/Assinatura  do Contador da Empresa Proponente) 
Número do CRC do Contador – acompanhado do selo na Declaração ou Certidão de Regularidade perante o CRC  em 

anexo 
 

 
(assinatura e identificação de seu responsável legal) 

Bater Carimbo 
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PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 

 
ANEXO - XII 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   
A/C – PREGOEIRO  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 
 

DECLARAÇÃO DANDO  DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 
 
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Leis Complementares nº 123/06, nº 147/14 
declaramos: 
 
(     )  Que  não possuímos a condições de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 
 
(    )  Que estamos enquadrados , na data designada para o inicio da sessão pública , na condição de microempresa e 
que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
(    )  Que estamos enquadrados , na data designada para inicio da sessão pública, na condições de pequeno porte e 
que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
(     ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Leis Complementares nº 123/06,e 147/14,  haver restrição na comprovação 
da nossa regularidade fiscal , a cuja regularização procedemos no prazo de 5 ( cinco) dias uteis , cujo termo inicial 
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período , a critério da 
Administração Pública , cientes de que a não-regularidade da documentação , no prazo previsto implicará decadência 
do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 , especialmente a definida no art. 
81.  
 
 

Assinatura do responsável pela empresa   

Bater o Carimbo do CNPJ 

 

 

Envelope  C 
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PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 
 

 

ANEXO XIII 
 
 

( Apresentação Optativa) 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   
A/C – PREGOEIRO  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 
 
 

MODELO - DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 

 
A proponente abaixo assinada, participante  da licitação na Modalidade _______, nº ____/2017, por seu 
representante credenciado, declara, na forma  e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de julho 
de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão 
Permanente de Licitação , que julgou os documentos  de Habilitação , renunciando, expressamente , ao 
direito de recursos da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do 
procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes 
habilitados. 
 
 
 

_________________em ____de________________de 2017 
 

(Assinatura do representante legal da proponente) 
 

Bater Carimbo do CNPJ 
 
 
 

Envelope C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Prefeitura Municipal de São Desidério 
                                                CNPJ   13.655.436/0001-60  -   www.saodesiderio.ba.gov.br 

                                              Praça Emerson Barbosa nº 01 – Centro - CEP 47.820-000 
                                 Tel77)3623-2145 Fax-3623-2239 

                                          SÃO DESIDÉRIO – BAHIA 
 

 

 
 
 
 
 
PAPEL TIMBRADO DA  EMPRESA 

 

ANEXO XIV 
 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   
A/C – PREGOEIRO  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_078 
 
 

Modelo   -  Carta de Credenciamento. 

 

  Pelo presente , credenciamos o ( a)  Sr (a) ...................................portador (a)  da Cédula de Identidade 

sob nº ................................ / SSP/........  e  CPF sob nº......................, a participar em todas as fases do procedimento 

licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial  nº 002/2017, instaurada por essa Prefeitura Municipal de São Desidério 

-BA. 

 

Na qualidade de representante legal da empresa ......................................, outorga-se ao (à)  acima  

credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito  de interposição de Recurso. 

 
 
 

 
_________________________/ em  ___de _________de 2017. 

 
 
 
 
 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
Bater Carimbo do CNPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Envelope  C 

 

 

 



TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 002/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2017_078

MENOR PREÇO POR LOTE

I – ESPECIFICAÇÕES     ANEXO I

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS

LOTE – 01

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

AÇÚCAR COMUM - Tipo cristal, branco de primeira qualidade de origem vegetal,

sacarose de cana-de-açúcar, em embalagem saco de polietileno, atoxico, transparente

e resistente contendo peso liquido pacote de 1 kg (FARDO COM 30 KG) 

FD 650 30KG 82,50                                53.625,00                                                

53.625,00                                                

LOTE – 02

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

BISCOITO SALGADO- Tipo cream cracker, com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade. Serão rejeitados com caracteristicas

organolepticas anormais, não podendo apresentar excesso de dureza nem se

apresentar quebradiços. Conteudo de Sódio max 235 mg por porção de biscoito e 0%

de Gordura Trans. Embalagem primaria com dupla proteção, de polietileno, lacrada

com peso de 400 g (caixa com 20 pacotes).

CX 500
Embalagem CX

20PCTx400gr= 8kg
52,50                                26.250,00                                                

2

BISCOITO DOCE - Tipo rosquinha ou leite, produzido a partir de matérias primas

sãs e limpas. Aparência: massa bem assada, sem recheio e sem cobertura. Cor, cheiro

e sabor próprios. Serão rejeitados biscoitos mal assados, queimados e de caracteres

organolepticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se

apresentar quebradiços. Sódio máximo 125mg por porção de biscoito e 0% gordura

trans. Embalagem primáriacom dupla proteção, de polietileno, lacrada, com peso de

400g (caixa com 20 pacotes). 

CX 500
Embalagem CX

20PCTx400gr= 8kg
52,00                                26.000,00                                                

PLANILHA DE LOTES



52.250,00                                                

LOTE - 03

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Produto obtido por desidratação de leite de vaca

integral e apto para alimentação humana mediante processos tecnologicamente

adequados, fabricada a partir de matéria prima selecionada, isento de matéria terrosa,

parasitas e detritos animais e vegetais, livre de umidade e fermentação sem adição de

soro de leite. Aspecto pó uniforme, sem grumos, cor branca amarelada, odor e sabor

agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido. Embalagem primaria: pacote de

filme de poliester metalizado com polietileno, resistente ermeticamente lacrado

contendo peso liquido de 400 g, (fardo com 25 pacotes).

FD 1.300

FD 

25UNDX400GR= 

10 KG

193,75                             251.875,00                                              

251.875,00                                              

LOTE - 04

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

TEMPERO COLORIFICO (CORANTE) - Produto produzido a partir do Urucun com

a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino de coloração avermelhada, deve

estar sem a presença de sugidade ou matérias estranhas, embalagem: saco de

polietileno atoxico, resistente, contendo peso liquido de 100 g.                                

KG 300 100gr 11,30                                3.390,00                                                  

2
COMINHO: obtido a partir da moagem dos grão, em pó, com informação do produto

e do fabricante. Pacotes de 100g   
KG 200 100gr 24,70                                4.940,00                                                  

3
CANELA - Extraida da casca de canela, em pau, livre de detritos animais e vegetais,

acondicionada em embalagem primaria de polietileno, contendo 100 g.   
KG 100 100gr 59,50                                5.950,00                                                  

4
COENTRO DESIDRATADO - Produto obtido a partir da desidratação da erva fresca.

Embalado individualmente em embalagens plastica contendo 8 g.     
KG 200 8 gr 36,15                                7.230,00                                                  

5

SAL REFINADO - Produto iodado com granulação uniforme, cristais brancos, com

no mínimo 98,5% de cloreto de sódio, com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10

mg e no máximo 15 mg de iodo por kg de acordo com a legislação especifica.

Embalagem em plástico de polietileno de 1 kg, (FARDO COM 30 KG)  .

FD 80
FD 30 UND X 

1KG=30KG
15,90                                1.272,00                                                  

6
AÇAFRÃO – produto obtido a partir da desidratação da erva fresca, embalado 

individualmente em embalagem plástica contendo 50g 
KG 300

Embalagem de 50 

gramas x 20 

unidade = 1 kg

12,65                                3.795,00                                                  



7
VINAGRE – aspecto liquido, límpido, incolor, isento de partículas suspensas. Odor 

acético, característico de vinagre. Com acidez de 4,2% , caixa com 12 unidades. 
Kg 50 Cx 12 unidades 15,00                                750,00                                                      

8

EXTRATO DE TOMATE - Concentrado, preparado com frutos maduros, isento de

fermetações, não apresentar processamento inadequado, aparência massa mole, cor

vermelha, cheiro e sabor caracteristicos do alimento. Embalagem Tetra Park de 370g

(caixa com 24 unidades) 

CX 600

Embalagem de 370 

gramas Caixa com 

24 Unidades

45,15                                27.090,00                                                

54.417,00                                                

LOTE - 05

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1 ÓLEO REFINADO DE SOJA - Tipo 1, preparado a partir de grãos de soja sãos e

limpos. Embalagem pet contendo volume liquido de 900 ml (caixa com 20 Unidades) CX 600
Cx  com 20  

unidade 900 ml
85,35                                51.210,00                                                

51.210,00                                                

LOTE – 06

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

Polpa de fruta concentrada. Totalmente natural e sem conservantes graças ao

processo de pasteurização e congelamento. Pacote de 1kg. (Sabor Goiaba) contendo

no mínimo: data de fabricação, prazo de validade, ingredientes e dados do fabricante.

Kg 11.000 1 kg 7,90                                  86.900,00                                                

2

Polpa de fruta concentrada. Totalmente natural e sem conservantes graças ao

processo de pasteurização e congelamento. Pacote de 1kg. (Sabor Acerola) contendo

no mínimo: data de fabricação, prazo de validade, ingredientes e dados do fabricante.

Kg 11.000 1 kg. 7,90                                  86.900,00                                                

3

Polpa de fruta concentrada. Totalmente natural e sem conservantes graças ao

processo de pasteurização e congelamento. Pacote de 1kg. (Sabor abacaxi) contendo

no mínimo: data de fabricação, prazo de validade, ingredientes e dados do fabricante.

Kg 11.000 1 kg. 7,90                                  86.900,00                                                

4

Polpa de fruta concentrada. Totalmente natural e sem conservantes graças ao

processo de pasteurização e congelamento. Pacote de 1kg.. (Sabor Caju) contendo no

mínimo: data de fabricação, prazo de validade, ingredientes e dados do fabricante.

Kg 11.000 1 kg. 7,90                                  86.900,00                                                

Obs. O transporte deve ocorrer em embalagem que mantenha temperatura do

produto e proteja-o de quaisquer contaminações (caixas térmicas metalizadas ou de

isopor). 347.600,00                                              



LOTE - 07

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

MASSA ALIMENTÍCIA SECA SÊMOLA/SEMOLINA - Tipo espaguete com ovos,

fabricada a partir de matérias primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade.

Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas, cor ligeiramente amarelada, sabor e odor

característicos, livre de umidade excessiva. Embalagem saco plástico de polietileno,

atoxico, transparente com peso liquido de 500g (fardo com 20 pacotes) .  

FD 600
FD 1 X20UND X 

500GR =10KG
43,70                                26.220,00                                                

2

MARGARINA VEGETAL CREMOSA - Com sal, com aspecto homogeneo e

uniforme, cor e aroma caracteristicos com 80% de lipidios, e 0% de gordduras trans,

embalagem de 500 g, (caixa com 12 unidades) 

CX 350

CX 1 X12 

UNDX500GR = 

6KG

46,25                                16.187,50                                                

42.407,50                                                

LOTE - 08

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

FILE DE PEITO DE FRANGO - Produto sem osso, sem pele em perfeito estado de

conservação, sem odor improrio ou qualquer outra caracteristica que inviabelize o

consumo humano. Embalagem de polietileno individual de 1 kg. 

KG 8.800 kg 9,70                                  85.360,00                                                

2 FRANGO CONGELADO - Inteiro embalado individualmente em sacos de

polietileno, em correto estado de conservação e abate correto conforme legislação  

KG

10000 kg 5,44                                  54.400,00                                                

139.760,00                                              



LOTE - 09

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1 PÃO FRANCES - contendo 50 g, a base de farinha de trigo, peso liquido de acordo

com a resolução, entrega em saco plastico com 20 unidades

UND 102.200

Fornecer em

embalagem fechada

hermeticamente, 

com no mínimo 10

pães.

0,35                                  35.770,00                                                

2

PÃO PARA HOT DOG - Fabricado a base de farinha de trigo, validade de 10 dias,

embalado em saco de polietileno, lacrado, peso liquido de acordo com as normas da

resolução 12/58 da comissão nacional de normas e padroes para alimentos,

embalagem com 10 unidades, pesando 50 g

UND 102.200

Fornecer em

embalagem fechada

hermeticamente, 

com no mínimo 10

pães.

0,35                                  35.770,00                                                

71.540,00                                                

LOTE - 10

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

CAFÉ TORRADO no sistema leito-fluidizado, moído em moinhos de rolos com

refrigeração à água e empacotado no sistema vácuo. Embalagens: almofada, com

estrutura em poliester e polietileno de 250g. Embalagem com identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no

ministério da saúde. INGREDIENTES Café arábica e robusta com predominância

robusta. (Fardo com 20 pcts de 250 g)

FD 200
FD  1 X 20 PCT X 

250 GR = 5,0KG
81,30                                16.260,00                                                

2

ARROZ TIPO 1 - Branco, beneficiado, polido com no minimo 90% dos grãos

inteiros, sem gluten, isento de materia terrosa, de parasitos, de detritos animais e

vegetais. Embalagem - saco de polietileno transparente, resistente de peso de 1 kg,

fardo com 30 kg 

FD 700 FD  1 X30 KG 78,00                                54.600,00                                                

70.860,00                                                

LOTE - 11

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

IOGURTE -Sabores de morango, ameixa, pessego, a partir de leite pasteurizado,

podendo ser integral ou não, açucar, preparado de fruta, pode conter pedaços de

frutas, espessante, amido modificado, conservante sorbato de potassio. (frasco de

200 ml) 

FR 87.600 1,75                                  153.300,00                                              

153.300,00                                              



LOTE - 12

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

FARINHA DE TRIGO - Obtido a partir da moagem exclusivamente dos graõs de

trigo Triticum vulgares, selecionados, desgerminados, isentos de materia terrosa e em

prefeito estado de conservação, pacotes de 1 kg (FARDO DE 10 PACOTES) .

FD 100 FD com 10 kg 27,45                                2.745,00                                                  

2

AMIDO DE MILHO - Alimento produzido a partir de milho livre de residuos fisicos,

biológicos e umidade. Contem glutén, embalagem indivual de papel de 200g (caixa

com 25 unidades)

CX 130
CX com 25 

unidades
112,50                             14.625,00                                                

3

MILHO PARA CANJICA DE COR BRANCA - Tipo 1 produto dos grãos de milho

provenientes da especie (Zea Mays, L) que apresenta ausencia parcial ou total do

germe em função do proceso de escarificação. Grãos de cor branca de primeira

qualidade polidos e limpos, isentos de sugidades, parasitas e larvas. Embalagem de

polietileno de baixa densidade com 500 g (fardo com 20 pacotes). 

FD 300
Fardo com 20 

pacote de 500gr
37,50                                11.250,00                                                

4

FUBÁ DE MILHO PRÉ COZIDO – classificação segundo resolução 12/16 do ano de

1978:cereais em flocos ou flocos de cerais- quando obtidos de cereais , livre da sua

casca, cozidos podendo ser adicionados de estrato de malte, mel, xarope, sal e de

outras substancias comestíveis, secos, laminados e tostados, fardo com 10 de 500g. 

FD 120
Fardo com 10 

pacote de 500gr
31,15                                3.738,00                                                  

5

FLOCOS DE MILHO - Tipo flocão enriquecido com ferro e acido folico (vitamina

B9), fabricada a partir de materias-primas sãs e limpas, produto livre de materias

terrosas, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem resistente contendopeso

liquido de 500 g ( fardo com 30 pacotes) 

        FD 450
Fardo com 30 

pacote de 500gr
41,65                                18.742,50                                                

6

AVEIA EM FLOCOS - Obtida a partir da moagem dos grãos de aveia, alimento

fonte de fibras, contem gluten, isento de materias terrosas e detritos animais e

vegetais. Embalagem resistente pimaria de papel, pesando 500g. (Caixa com 24

unidades).  

cx 160
Caixa com 24 

unidades).  
64,80                                10.368,00                                                

61.468,50                                                

LOTE - 13

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 



1

FEIJÃO CARIOCA- Com ausência de terra, insetos ou fragmentos estranhos. Livres

de umidade, fungos ou bolor. Embalagem com dados de identificação do produto

contendo no mínimo: data de fabricação prazo de validade, ingredientes e dados de

identificação do fabricante.pacotes de 1 kg, (fardos com 30 unidades) .

FD 78
FD 1 X30UND 

=30KG
116,50                             9.087,00                                                  

2

COCO RALADO - Produto obtido do fruto do coqueiro por processo tecnologicos 

adequados e separado parcialmente da emulsão oléo/ água por processos mecanicos. 

Polpa desidratada e parcialmente desigordurada, não adicionada de açucar e livre de 

gorduras trasns. Embralagem primaria: Saco de polietileno, transparente com peso 

liquido 100 g, (CAIXA COM 24 UNIDADES)  

CX 120
CX 1 X 24UND X 

19GR=456GR
54,10                                6.492,00                                                  

3

ACHOCOLATADO EM PÓ - Obtido pela mistura de cacau em pó soluvel, leite em

pó, vitaminado com extrato de malte, açucar. Constituido de um pó fino e homogeneo 

de materias primas sãs e limpas, admitindo teor de umidade maxima de 3% e peso,

isento de materias terrosas, parasitas, cascas de semestes de cacau e outros vegetais.

Aspecto: homogeneo, cor propria do tipo, cheiro caracteristo e sabor doce.

Embalagem primaria: pacote de filme de poliester metalizado com polietileno

resistente hermetiamente lacrado, contendo pacotes de 1kg (caixa com 10 unidades).  

CX 300
caixa com 10 

unidades
83,50                                25.050,00                                                

4
OVOS GRANDE acondicionado em embalagem acartonado, com registro do

Ministério da Agricultura 
CX 196 CX   1 X 30 DZ 142,50                             27.930,00                                                

5 Adoçante Liquido , frascocom 200ml caixa com 12 unidades CX 2 Cx 12 27,48                                54,96                                                        

68.613,96                                                

Lote 14

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - Produto obtido a partir do processamento 

dos grãos de soja. Alimento pré cozido desengordurado, rico em proteinas e ferro. 

Aspecto granuloso, permido apenas a presença de corante natural, cheiro e sabor 

próprios. Embalados em sacos de polietileno sesistentes contendo peso liquido de 

400 g, fardo com 20 pacotes

FD 450
FD 1 X 20PCT 

X400GR=8KG
49,80                                22.410,00                                                

22.410,00                                                

Lote 15

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 



1

REPOLHO - Folhas verdes, frescas, sem traços de descoloração, ressecamento ou

queimaduras. Livres de folhas sujas de terra, com ausência de insetos e resíduos de

fertilizantes. O transporte deve ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em bom 

estado de conservação. 

kg 3000 4,25                                  12.750,00                                                

2

"ABOBORA MADURA - Com ausência de rachaduras ou cortes na casca. Sem

ressecamento ou queimaduras. Livres de umidade externa, terra, parasitas e resíduos

de fertilizantes.- O transporte deve ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em

bom estado de conservação. " 

Kg 2500 2,29                                  5.725,00                                                  

3

ABOBRINHA VERDE - Com ausência de rachaduras ou cortes na casca. Sem

ressecamento ou queimaduras. Livres de umidade externa, terra, parasitas e resíduos

de fertilizantes. 

KG 1400 3,15                                  4.410,00                                                  

4

ALHO - Coloração branca ou roxa. Cabeça redonda firme, cheia sem brotado ou

chocho. Parte exterior intacta sem presença de deterioração, perfuração de pragas,

dano mecânico ou manchas. Dentes firmes, graúdos e unidos sem polpa exposta.

Deve estar fresco isento de substancias terrosas ou corpos estranhos aderidos a

superfície externa e no ponto de consumo.

Kg 1500 26,10                                39.150,00                                                

5

"BATATA INGLESA - Cor caracteristica, de primeira qualidade, tamanho grande ou

médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem

corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.- O transporte deve ocorrer em

caixa de plástico limpa, protegida, em bom estado de conservação." 

Kg 4900 3,55                                  17.395,00                                                

6

"BETERRABA - De primeira qualidade, ausentes de rachaduras ou cortes na casca.

Livres de umidade externa, terra e resíduos de fertilizantes. - O transporte deve

ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em bom estado de conservação." 

Kg 4900 3,50                                  17.150,00                                                

7

"CEBOLA - De primeira qualidade, redonda ou em formato de pêra. Bulbos firmes

com casca seca sem brotado e pescoço seco e cicatrizado. Sem presença de feridas,

áreas amolecidas, mofos ou manchas.- O transporte deve ocorrer em caixa de plástico

limpa, protegida, em bom estado de conservação." 

Kg 5400 3,65                                  19.710,00                                                

8

"CENOURA - Fresca, com ausência de rachaduras ou cortes na casca. Livres de

umidade externa, terra, parasitas e resíduos de fertilizantes.- O transporte deve

ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em bom estado de conservação." 

Kg 4900 3,20                                  15.680,00                                                



9

"CHUCHU - Frescos não ressecados ou queimados. Cor uniforme, sem manchas,

com ausência de terra ou insetos e resíduos de fertilizantes.- O transporte deve

ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em bom estado de conservação." 

Kg 2100 3,25                                  6.825,00                                                  

10

TOMATE - De primeira qualidade, frescos, não estar amassado ou apresentando

feridas, manchas na casca, ou qualquer alteração que afete sua aparência. Não conter

terra, insetos ou corpos estranhos aderidos na casca. Com ausência de umidade e

bolor. O transporte deve ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em bom

estado de conservação. - O transporte deve ocorrer em caixa de plástico limpa,

protegida, em bom estado de conservação." 

Kg 6650 4,90                                  32.585,00                                                

11

"BANANA - De primeira qualidade apresentando grau de maturação que lhe permita

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas. Com

ausência de rachaduras ou cortes na casca. Livres de umidade externa, terra, parasitas

e resíduos de fertilizantes.- O transporte deve ocorrer em caixa de plástico limpa,

protegida, em bom estado de conservação." 

Kg 14000 3,35                                  46.900,00                                                

12

"MAMÃO FORMOSA - De primeira qualidade apresentando grau de maturação que

lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas. Não estar amassado ou apresentando feridas, manchas na casca, ou

qualquer alteração que afete sua aparência. Não conter terra, insetos ou corpos

estranhos aderidos na casca. Com ausência de umidade e bolor. - O transporte deve

ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em bom estado de conservação." 

Kg 2000 2,75                                  5.500,00                                                  

13

"MELANCIA - De primeira qualidade apresentando grau de maturação próprio para

o consumo. Com ausência de rachaduras, cortes na casca ou qualquer alteração que

afete sua aparência. Livres de umidade externa, terra, parasitas e resíduos de

fertilizantes. - O transporte deve ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em

bom estado de conservação." 

KG 25000 4,75                                  118.750,00                                              

14

MAÇÃ: frutas integras De primeira qualidade apresentando grau de maturação que

lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas. Com ausência de rachaduras ou cortes na casca. Livres de umidade

externa, terra, parasitas e resíduos de fertilizantes. 

Kg 14000 7,49                                  104.860,00                                              

15
PEPINO - Com ausência de rachaduras ou cortes na casca. Sem ressecamento ou

queimaduras. Livres de umidade externa, terra, parasitas e resíduos de fertilizantes. 
KG 2800 4,30                                  12.040,00                                                



16

"LARANJA - Frescas, integras e firmes. Não estar amassada ou apresentando feridas,

manchas na casca, ou qualquer alteração que afete sua aparência. Grau de maturação

próprio para o consumo. Não conter terra, insetos ou corpos estranhos aderidos na

casca. Com ausência de umidade e bolor. 

Kg 1400 2,99                                  4.186,00                                                  

463.616,00                                              

Lote 16

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT EMBALAGEM Valor Unitario Valor Total 

1

CARNE EM PEÇA MUSCULO - Peça inteira, contendo selo de inspeção sanitaria,

em perfeito estado de conservação, entrega sob refrigeração, sem odor improprio ou

qualquer caracteristica que inviabilize o consumo humano

KG 2000

Embalada 

individualmente em

embalagens de

polietileno

18,70                                37.400,00                                                

2

CARNE MOÍDA - Musculo bovido devidamente moido sem osso com teor maximo

de gordura determinado pela legislação, com odor e caracteriscas proprias do

alimento. Embalada individualmente em embalagens de polietileno com 2 kg.  

kg 20.000

Embalada 

individualmente em

embalagens de

polietileno com 2

kg

18,50                                370.000,00                                              

3

LINGUIÇA DEFUMADA - Linguiça mista, tipo fina, não refrigerada, contendo

carne mecanicamente separada, cozida e defumada, embalagem plastica de

polietileno, embalada a vacuo, não contendo glutem, cor avermelhada caracteristica

propria do alimento, com selo do ministerio da agricultura. PACOTES COM 2,5

KG 

PCT 650
PACOTES COM 

2,5 KG  
39,90                                25.935,00                                                

433.335,00                                              

Total 2.338.287,96                                          


