PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
Praça Francisco Rodrigues dos Santos, 22 – Centro.
CEP 37527–000 – CONCEIÇÃO DAS PEDRAS – MINAS GERAIS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2018
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2018

Contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios, para atender as
necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras/MG.
RECIBO
A Empresa __________________________________________________________________,
Telefone: ______________________, retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada
de qualquer alteração pelo e-mail:______________________________________________
ou pelo fax:__________________________________________________________________
Local e Data __________________________________________, _____/_____/__________.

________________________________________________________
(nome)
__________________________________________________________
(assinatura)

OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser remetido ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de
Conceição das Pedras/MG, pelo E-mail: licitacao@conceicaodaspedras.mg.gov.br ou pelo fax (35) 36641222 para eventuais comunicações aos interessados como retificações, mudança de horário, dia e
outros, quando necessário.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS/MG não se responsabiliza por
comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
Praça Francisco Rodrigues dos Santos, 22 – Centro.
CEP 37527–000 – CONCEIÇÃO DAS PEDRAS – MINAS GERAIS
EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 19/2018
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO N.º 09/2018

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios,
ra para atender as necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal de
n Conceição das Pedras/MG.
•
•

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: dia 04/04/2018 das
08:00h ate as 08:30hs
ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: dia 04/04/2018 às 08:30hs
(oito e trinta).
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas
comercial e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subseqüente,
no mesmo horário.

•

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala 01 da Prefeitura Municipal de Conceição
das Pedras – Praça Francisco Rodrigues dos Santos, 22, Centro, Conceição das
Pedras/MG.

•

CONSULTAS AO EDITAL: na recepção da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras,
Praça Francisco Rodrigues dos Santos, 22, Centro, Conceição das Pedras/MG.

•

ESCLARECIMENTOS: através do e-mail: licitacao@conceicaodaspedras.mg.gov.br tel:
(35) 3664-1222.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018
A Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras, Estado de Minas Gerais, com endereço na Praça
Francisco Rodrigues dos Santos, nº 22, Centro, Conceição das Pedras/MG, CEP 37527-000, CNPJ
o
18.025.908/0001-15, isento de inscrição estadual, torna pública a abertura do Processo Licitatório n
o
19/2018, na modalidade Pregão Presencial n 09/2018, do tipo menor preço por item, regido pela Lei
Federal nº 10.520, de 17/7/2002,, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/6/93, LC 123 de 14/12/2006 e
alterações posteriores, e demais condições fixadas neste instrumento convocatório.
Os trabalhos serão conduzidos pelas servidoras da Prefeitura Municipal de Conceição das
Pedras, Elis Regina Merces de Faria Reis, designada Pregoeira, e integrarão a Equipe de Apoio os
servidores Clorisvaldo Batista da Silva e Tatiane Alves de Freitas, nomeadas pelo Decreto n°1176/2018
de 02 de janeiro de 2018.

I - OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios, para atender as necessidades dos
diversos setores da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras/MG, conforme as especificações do
Anexo I – Proposta Comercial.
II – ÁREA SOLICITANTE
Secretaria Municipais.
III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que
atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.
1.1 - Participarão da Sessão
credenciados.

Oficial do Pregão Presencial os

representantes

efetivamente

2 - Não poderá participar da presente licitação empresa:
2.1 - suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para
licitar ou contratar com a Administração;
2.2 - em consórcio;
2.3 - com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial;

3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

IV - CREDENCIAMENTO

1 - Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, no

horário estipulado às fls. 01 deste edital, devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento
legal equivalente, documento que o credencie a participar deste certame - procuração por instrumento
público ou particular, através da qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular
lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.

2 - O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo II deste Edital e, se não o
fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento.
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3 - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou
documento legal equivalente e o respectivo estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das
transações inerentes ao Pregão Presencial.
5 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
6 - A não demonstração de regular credenciamento compreenderá impedimento na participação da fase
de lances bem como do exercício do direito de recurso contra as decisões do pregoeiro prolatadas.
7 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de
cópia e serão retidos para oportuna juntada no processo administrativo.
8 - A Declaração de Superveniência, conforme modelo referencial do Anexo III deste edital,
também, consiste em documento para credenciamento, e deverá ser apresentada juntamente com
os documentos para CREDENCIAMENTO, e entregues ao Pregoeiro.
V- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1 - Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues ao Pregoeiro na
abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo
em sua parte externa, as seguintes informações:
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/18
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/18
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/18
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/18
“PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
VI - PROPOSTA COMERCIAL
1- A proposta comercial poderá ser apresentada conforme Modelo de Proposta Comercial - Anexo I ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, em uma via, com
identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço e assinada pelo seu representante legal ou
credenciado, devidamente identificado e qualificado, dela constando ainda:
1.1 - Descrição do produto,conforme especificações constantes no Anexo I;
1.2 - Marca dos produtos ofertados;
1.3 – preços unitário e total;
2-A Licitante deverá apresentar a proposta comercial em CD ou Pen drive,necessariamente no
arquivo Sistema de Coleta de Proposta,disponibilizado no sitio da prefeitura Municipal de
Conceição das Pedras.
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3 - Será desclassificada a proposta que:
3.1 - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado,
superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no §
3º do art. 44 e incisos I e II do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93;
3.2 - Não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências;
3.3 - Não atenda às especificações do objeto desta licitação.
3.4 – não indique expressamente as marcas de todos os itens ofertados, ou acrescente expressões
como “referência”, “similar” ou conforme nossa disponibilidade de estoque”;
4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.
5 - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio quaisquer erros matemáticos
e/ou de digitação, quando tais erros se referirem exclusivamente a questões formais;
6 - O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto licitado no almoxarifado,Praça
Francisco Rodrigues dos Santos,Centro em Conceição das Pedras/MG,incluídos os valores de quaisquer
gastos ou despesas com transporte,tributos,fretes,ônus previdenciários e trabalhistas,seguros e outros
encargos ou acessórios.
7 - Os preços devem ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 2 (duas) casas
decimais.
8 - A Proposta Comercial terá validade por,no mínimo 60 (sessenta) dias,contados a partir da data da
sessão publica do Pregão.
9 – A Declaração da licitante de que se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º
daquele Artigo, deve ser apresentada dentro do envelope de proposta.
10 - Para fins deste edital, doravante as microempresas e empresas de pequeno porte serão
identificadas como MPE.
11 - As licitantes que se enquadram como MPE, nos termos da LC 123/2006, deverão comprovar essa
condição mediante apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme
o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, a qual deverá
ser encaminhada ao pregoeiro juntamente com os demais documentos, na forma do Item VII.
12 - No caso de Propostas com valores iguais, NÃO OCORRENDO LANCES, e após observadas todas
as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificação,
prevalecerá aquela que for recebida e registrada em primeiro lugar.
13 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da
entrega de sua proposta comercial.
14 - Deverá constar dentro do envelope de Proposta Comercial o Termo de Compromisso,
conforme modelo referencial do Anexo V.
VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1 - O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar os seguintes documentos:
1.1 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante (modelo
Anexo IV);
1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
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1.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a última alteração contratual, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores (a comprovação do registro poderá ser feita mediante
certidão, carimbo ou chancela da respectiva Junta Comercial, aposta no documento);
1.2.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
1.3 – Certificado de regularidade de situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS,fornecido pela Caixa Econômica Federal;
1.4 - Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União,emitida
pela Secretária da Receita Federal do Brasil,conforme portaria Conjunta PGFN/RFB n°1.751 de
02/10/2014.
1.5 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante,
pertinente a seu ramo de atividade e compatível como objeto contratual;
1.6 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
1.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em conformidade a lei 12.440 de Julho de 2011
e a Resolução Administrativa TST n°1470/2011.
1.8 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, no domicilio da pessoa física expedida há menos de 90 (noventa)
dias da data de realização deste certame.
1.9 – Alvará Sanitária emitido pela Vigilância Sanitária do Município de origem da empresa.
2 - Para fins de habilitação, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio efetuarão consulta junto aos sítios dos
órgãos emissores dos documentos extraídos pela Internet, para confirmação da autenticidade dos
documentos.
3- Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente.
3.1- Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais
sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação.
4- A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o
previsto neste Título inabilitará o licitante.
5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser
substituído por cópia reprográfica autenticada.
6 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua
constituição.
7 - Será assegurado à MPE que tenha exercido o direito de preferência, e que apresentar alguma
restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da notificação do
pregoeiro, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro, para a
necessária regularização.
8 - A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem anterior implicará
a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9 – Sob pena de Inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou,
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9.1 – em nome da licitante
respectivo,observando-se que:

e

preferencialmente,

com

número

do

CNPJ

e

endereço

9.2 – se a licitante for a matriz,todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou,
9.3 – se a licitante for a filial,todos os documentos deverão estar em nome do filial;
9.4
–
serão
dispensados
da
filial
aqueles
documentos
natureza,comprovadamente,forem emitidos somente em nome da matriz;

que,

pela

própria

VIII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes,
o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos
licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

2 - Classificação das Propostas Comerciais
2.1 -Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seu Anexo, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo;
2.2 -O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço por item e aquelas que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus autores
participem dos lances verbais;
2.3 -Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas apresentadas.
2.4 – Será desclassificada a proposta que:
2.4.1 – Não se refira á integralidade do objeto;
2.4.2 – Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero,incompatíveis com os preços de
mercado,superestimados ou manifestamente inexeqüíveis,assim considerados nos termos do disposto
no §3° do art.44 e inciso I e II do art. 48, da Lei Federal n° 8.666/93;
2.4.3 – Não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligencias ou no edital.
2.4.4 - Não atenda ás exigências do instrumento convocatório ou das diligências.
2.4.5 – Indicar especificação genérica ou não especificar detalhadamente o objeto o ofertado;
2.4.6 – Ofertar produto com especificações inferiores ás exigidas ou incompatíveis com o estabelecido
no Anexo I deste edital;
2.4.7 – Não indicarem a marca dos produtos ofertados.

3 - Lances Verbais
3.1 - Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a oportunidade de
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente de valor.
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3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances.
3.3 - Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo
Pregoeiro.
3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

4 - Julgamento
4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.
4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios
estabelecidos neste edital, comparando-o com os registrados no Termo de Referência, Anexo VII deste
edital.
4.2.1- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado da contratação.
4.2.2- Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
4.3 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das
condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta.
4.4- Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
4.5- Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar com o proponente
para que seja obtido melhor preço.
4.6 - Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação.
4.7 - Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma MPE e se houver proposta
apresentada por MPE igual ou até 5% superior à melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma:
4.8 - Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na possibilidade dela
apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.
4.9 - O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado após o encerramento da fase de lances, no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de
preferência.
4.10 - A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio do mecanismo de
prorrogação dos lances, sendo permitido apenas à MPE, apta a exercer o direito de preferência, ofertar
nova proposta, de valor inferior ao preço ofertado pela empresa melhor classificada que não se enquadra
como MPE.
4.11 - O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da prerrogativa do direito de preferência,
será excluído pelo pregoeiro.
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4.12 - Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em
conformidade com o subitem 7.11 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes
estabelecidos para cada etapa deste certame.
4.13 - Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão
convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% estabelecido no
subitem 7.9, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim
sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.
4.14 - Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5%
(cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como
MPE, será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, para identificação
daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.
4.15- Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do
edital, a empresa não enquadrada como MPE que apresentou o menor preço permanece na posição de
melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.
4.16 - Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a conformidade da
proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro
poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as
exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.
4.17 - Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável
ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes,
na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto desta licitação.

5 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
6 - Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento
e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos
licitantes.

7 - Caso seja solicitado pelo Pregoeiro, o licitante vencedor do certame deverá encaminhar, no

endereço citado à fl.1 deste edital, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento
deste pregão, nova Proposta Comercial conforme Anexos I – Modelo de Proposta Comercial,
AJUSTADA AO PREÇO FINAL, em uma via, datilografada ou processada em computador, com
identificação da empresa licitante, ou em modelo próprio em que conste todas as informações previstas
no referido modelo.

8 - Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá
aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
IX – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
1 - Até, 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá Impugnar o ato convocatório deste Pregão.
2 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de até
vinte e quatro horas.
3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
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4 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas ao Pregoeiro, protocolizado o
original na Prefeitura Municipal Conceição das Pedras, na Praça Francisco Rodrigues dos Santos nº 22,
Centro no horário das 8:00hs as 16:00hs.
5 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando 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.
6 - se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas a termo na
respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarazões no
prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
7 - a falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes quanto à intenção de recorrer, importará na
decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante
declarada vencedora.
8 - os recursos deverão ser apresentados por escrito, dirigidos ao Pregoeiro, protocolizado o original na
sala da Comissão Permanente de Licitação, Praça Francisco Rodrigues dos Santos, nº 22, Centro, CEP
37527-000, Conceição das Pedras, MG, no horário de 8h às 12h e 13h às 16h, em dias úteis.
9 - os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias.
10 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
11- O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12 - Os resultados dos recursos serão divulgados mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Conceição das Pedras e comunicados a todos os licitantes via fax.
13 - Não serão aceitos em hipótese alguma, recursos enviados via fax ou que sejam recebidos por
correspondência fora do prazo estabelecido no item 1(um), mesmo que tenham sido postados dentro do
prazo.
X – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1 - Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, com posterior
homologação do resultado pela autoridade superior, afixando-se a decisão no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal.
2 - Havendo interposição de recurso, após o julgamento, caberá a autoridade superior a adjudicação do
objeto ao licitante vencedor, seguindo-se a competente homologação do procedimento licitatório, com a
fixação da decisão no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.
XI – PENALIDADES
1 - Se o licitante vencedor descumprir as condições deste pregão ficará sujeito às penalidades
estabelecidas na Lei 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações.
2 - Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto deste
pregão sujeitará o licitante a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor total
proposto do item em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega.
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3 - Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
contratante poderá aplicar à(s) empresa(s) vencedora(s), garantida a prévia defesa, as seguintes
penalidades:
3.1 - Advertência;
3.2 - Multa de até 10% (dez por cento) do valor total da proposta, a critério da Administração e conforme
a gravidade do ato;
3.3 - Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 8.666/93, poderá o
contratante, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Contrato;
3.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
4 - Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002 c/c o art. 14 do Decreto 3.555/2000, o licitante que,
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, impedido de licitar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no CRC, ou nos sistemas
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4.º da Lei 10.520, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais
cominações legais.
5 - As sanções estabelecidas nos itens 3.4 e 4 são de competência da autoridade máxima da
contratante.
XII – PAGAMENTO
1. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas e indicadas
nas seguintes rubricas: 02.02.01.04.122.0003.2014.3.3.90.30.00 – Administração Geral desta Prefeitura
– Material de Consumo; 02.04.01.12.306.0006.2035.3.3.90.30.00 – Programa Merenda Escolar –
Material de Consumo; 02.05.01.10.301.0013.2059.3.3.90.30.00 – Manutenção e Conservação da
Unidade de Saúde do Município Material de Consumo; 02.05.03.08.244.0015.2084.3.3.90.30.00 –
Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família – PAIF Material de Consumo;
02.06.01.15.452.0018.2094.3.3.90.30.00 – Manutenção do Serviço de Obras – Material de Consumo.
2. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras, por processo legal,mediante apresentação da Nota
Fiscal.
3. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais que deverão
ser emitidas após ordem de fornecimento.
4. Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s),a(s) mesma(s) deverá (ao) ser trocada(s) e
o prazo para pagamento só passa a contar a partir da data de sua correta reapresentação.
5. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor,enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta ,em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
6. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal?Fatura a apresentação de
Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto
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Nacional do Seguro Social (INSS)e ,quando for
estiveram vencidos.

caso ,dos demais documentos de habilitação que

XIII – OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR
1 - O licitante vencedor ficará obrigado a:
1.1 - Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a esta condição
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante classificado em 1º
(primeiro) lugar às penalidades previstas neste Edital. Ocorrendo essa hipótese, a Prefeitura Municipal
convocará os licitantes remanescentes.
1.2 - Fornecer o objeto, sob o preço ofertado através dos lances registrados em ata, e sob o prazo
estipulado na proposta, após emissão de Ordem de Fornecimento.
1.3 - Fornecer à Prefeitura Municipal a(s) competente(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) ao fornecimento
efetuado em conformidade com a solicitação das Secretarias, acompanhada das certidões do INSS e
FGTS.
1.4 – Substituir os produtos dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte defeito ou
irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas.
1.5 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais como fretes, com
as pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão qualquer vínculo empregatício com
a Prefeitura Municipal;
1.6 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados
venham causar ao patrimônio da Prefeitura Municipal ou a terceiros, quando da execução do
fornecimento, objeto deste instrumento, ou em razão de má qualidade dos produtos fornecidos;
1.7 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação;
1.8- Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do
art. 65 da Lei 8.666/93.
1.9 – Receber as Ordens de Fornecimento via fax ou email.
XIV – FORNECIMENTO,RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO
1 – O prazo para entrega dos produtos não poderá ser superior a 05 (cinco) dias, contados do
recebimento da ordem de fornecimento.
2- A Administração realizará inicialmente o recebimento provisório do objeto através de sua Comissão de
Avaliação,nos termos do artigo 73, II, a da lei 86666/93 para efeito de posterior verificação da
conformidade do mesmo com as especificações constantes no Anexo I.O recebimento definitivo dar-se-á
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
3 – O recebimento se dará no Almoxarifado conforme ordem de fornecimento,das 9:00as 16:00
horas,de segunda a sexta feira, não se responsabilizando a Prefeitura pelo recebimento em outro
local,dias e horários...

XV – CONDIÇÕES CONTRATUAIS E RESCISÃO
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1 - Encerrada a fase de julgamento e uma vez homologada pela autoridade superior a adjudicação
correspondente, convocar-se-á a adjudicatária para assinatura do instrumento contratual (ata de Registro
de Preço), dentro do prazo de 05 (cinco) dias. A recusa injustificada em assinar o contrato sujeitará o
licitante faltoso às penalidades previstas neste Edital.
2 - O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido para assinatura do contrato, implicará
perda do seu direito à contratação sem prejuízo das sanções conforme artigo 81 da Lei n. 8.666/93.
3 - Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis, a Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras convocará as licitantes
remanescente na ordem de classificação, observado o direito de preferência para as MPE, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos
preços.
4 - O instrumento contratual terá vigência até a entrega satisfatória dos produtos, a contar de sua
assinatura.
5 - O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/93. 6 - Nos casos de rescisão, previstos
nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 8.666/93, poderá o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicar
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
XVI – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
1-O sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas gerais da Lei Federal n˚ 8.66/93 e
modificações posteriores, especialmente seu artigo 15.
2- A existência de preços registrados não impede a administração sempre que julgar conveniente e
oportuno, de efetivar as contratações por meio de procedimentos licitatório específico ou de contratação
direta, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao compromissário fornecedor a preferência
em igualdade de condições;
3- O direito de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso a Administração opte por realizar a
aquisição através de licitação específica ou superior ao validamente registrado. Nesta hipótese, o
compromissário fornecedor do produto terá assegurado seu direito à contratação.
4 - É vedada a aquisição de produtos por valor igual ou superior ao Preço Registrado, ressalvada a
hipótese de esgotamento da capacidade de serviço do compromissário fornecedor.
5- Encerrado o processo licitatório para Registro de Preço, será firmado entre a Administração e o
vendedor a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e, conforme o caso, o CONTRATO DE COMPROMISSO
DE FORNECIMENTO, ao qual se aplicam as disposições da Lei n˚. 8.666/93 e legislação correta;
6 Uma vez assinado (s) o (s) instrumentos, a Administração poderá convocar o compromissário a
fornecer os produtos, na forma e condições fixadas no presente Edital e no (s) instrumento (s) referido
(s);
7. O aperfeiçoamento do compromisso de Fornecimento dos produtos será feito mediante contrato a ele
acessório denominado Ordem de Fornecimento ou através de instrumento equivalente.
8 - Homologada a presente licitação, a Administração lavrará o documento ATA DE REGISTRO DE
PREÇO – Anexo VI, e conforme o caso, o Contrato de Compromisso.
9. A Ata de Registro de Preços será lavrada em duas vias, devendo uma ser juntada ao processo que
lhe deu origem e a outra entregue ao detentor do Registro de Preços.
XVII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
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1. O preço registrado será cancelado quando se mantiver incompatível ao praticado no mercado, desde
que tal situação seja documentalmente comprovada.
2. O compromisso de fornecimento poderá ser rescindido nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei n˚
8.666, de 23 de junho de 1993.
3. Compete a Administração do Município de Conceição das Pedras (MG) decidir acerca do
cancelamento do registro de preços e/ou da rescisão do contrato de fornecimento.
XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
1.1 - Anexo I - Modelo de Proposta Comercial;
1.2 - Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
1.3 - Anexo III - Modelo de Declaração de Superveniência;
1.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da
Constituição da República Federativa do Brasil;
1.5 - Anexo V - Termo de Compromisso;
1.6 - Anexo VI - Ata de Registro de preço;
1.7 - Anexo VII - Termo de Referência.
2 - Os Anexos II e III compreendem a DOCUMENTAÇÃO PRELIMINAR, e deverão ser entregues
separados ao Pregoeiro para Credenciamento da licitante.
2.1 - O Anexo IV deverá ser acondicionado no Envelope “Documentação de Habilitação”;
2.2 - O Anexo V deverá ser acondicionado no Envelope “Proposta Comercial”.
3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
4 - Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares.
5 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização:
a) poderá ser adiada a data da abertura desta licitação;
b) poderão ser alteradas as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua
realização.
c) a sessão de apresentação de lances verbais poderá ser prorrogada para os dias subseqüentes, nos
dias e horários determinados pela administração conforme sua conveniência, caso o pregoeiro entenda
necessário. No caso de realizar-se em mais de um dia, será lavrada uma ata para cada sessão realizada
e convocados os licitantes para a próxima sessão.
6 - Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de propostas, pelos
licitantes, após a sua entrega, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste
Edital.
7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 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.
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8 - 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, a finalidade e a
segurança da contratação.
9 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem
proposta relativa ao presente PREGÃO.
10 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato
superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
11 - Recomenda-se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze)
minutos do horário previsto.
12 - É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de
ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
13 - Pregoeiro dirimirá as dúvidas que suscite o certame, desde que argüidas por escrito, até 02 (dois)
dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes.
14 - O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos, localizado no endereço
mencionado no preâmbulo deste Edital, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente da sua
publicação em órgão da imprensa oficial.
15 - Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 8.666/93.
16 - Cópia deste instrumento convocatório estará a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal
de Conceição das Pedras, localizada na Praça Francisco Rodrigues dos Santos, 22, Centro, Conceição
das Pedras/MG, no horário de 9 às 12 horas e de 13 às 16 horas.
17 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail:
licitacao@conceicaodaspedras.mg.gov.br, (35) 3664-1222 ou no endereço citado no item anterior.
18 - Fica eleito o foro da Comarca de Natércia, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer
questões oriundas desta licitação.
Conceição das Pedras, 14 de março de 2018.

Pregoeiro:
Elis Regina Merces Faria Reis
Equipe de Apoio:
Clorisvaldo Batista da Silva

Tatiane Alves Freitas
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/18
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/18

Contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios, para atender as necessidades dos diversos
setores da Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras/MG.
Item

Descrição

Unidade

Quant .Marca Preço Unit.
Total

01

Achocolatado, em pó para dietas de ingestão controlada de açucares,
com aromatizantes sintéticos idênticos ao natural, com 39% menos
calorias, 35% de cacau, fonte de 11 vitaminas e 3 minerais. Sem glúten,
com fenilanina

Pote 210 Gramas

50,00

02

Açúcar, Refinado, , aspecto sólido, micro cristalino, cor branca, odor e
sabor caracteristico, isento de aromas, impurezas e matérias estranhas
Açucar., Tipo Cristal, obtida de cana, com aspecto cor branca,
odor e sabor próprios, 1 porção com 5 gramas de carboidratos.

Quilograma

50,00

Pacote 5
Quilogramas
Unidade

1.000,00
100,00
20,00

03
04

Adoçante, dietético liquido de mesa, sucralose, acesulfame K, sem
gluten. Embalagem de 75ml

05

Adoçante, dietético pó granular para forno e fogão, com edulcorantes
artificiais: sucralose, acesulfame- k, sem glúten

Pote 70 Gramas

06

Água, Mineral Natural

Galão 20 Litros

1.000,00

07

Água, Mineral Natural

Frasco 500 Mililitros

500,00

08

Alimento achocolatado, em pó 2.0 contendo os seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante
lecitina de soja, aromatizante e antioxidante, ácido ascórbico, com
glúten e traços de leite. Valor energético em 20g: 75 Kcal, açúcares15g,
gorduras totais 6,0g, gorduras saturadas 0g, sódio 23mg. Embalagem
sachê 800g

Unidade

1.000,00

09

Ameixa Preta, Seca, , ingredientes puros e naturais, livres de
conservantes artificiais, sem açucar, sem adoçantes artificiais, sem
aromatizante artificial, sem edulcorantes artificiais

Sache 200 Gramas

50,00

10

Amendoim, , cru tipo 1, com casca, grãos inteiros, sem aspecto
generalizado de mofo, fermentação e rancificação, odor estranho de
qualquer natureza impropria ao produto, substância nocivas a saúde,
acondicionado em embalagem plastica, de 500 gramas.Produto com
validade minima 12 meses a partir da data de entrega

Pacote 500 Gramas

200,00

11

Amido de milho, 500g, Embalagem bem Lacrada., , produto amiláceo
extraido do milho, fabricado a partir de materias primas limpas isentas
de
materias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos,
fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira
crepitação quando comprimido entreos dedos. Umidade máxima 14%
p/p,
acidez 2,5%, minimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2
p/p, acondicionado em embalagem primaria impermiavel, fechada,
produto com validade minima de 12 meses a partir da data dde entrega

Pacote 500 Gramas

300,00

12

Arroz Tipo 1, Agulha branco embalado em pacote de 5 KG, grupo

Pacote 5
Quilogramas

700,00

beneficiado, sub grupo polido, classe longo fino, no mínimo de 80%
peso grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos,
validade miníma de 6 meses, a contar da data de entrega, embalagem
plásticaatóxica transparente., , com rendimento de após cozimento de
no minimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção
13

Azeite, Extra Virgem, com 0,5 de Acidez.

Frasco 500 Mililitros

100,00

14

Azeitonas, Azeitonas verdes com caroço, água, sal e acidulante INS
270. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Peso líquido: 330g Peso drenado: 180g

Sache 180 Gramas

200,00

15

Bala comestivél, sortidas, macia

Pacote 600 Gramas

150,00

16

Batata Palha, , fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir do
processamento da batata descascada, ralada tipo palha , íntegra e frita
em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. A batata deve ser obtida
processada, embalada, armazenada e conservada em condições que
não produzam e/ou agreguem substâncias fisicas, quimicas ou
biólogicas que coloquem em risco a saude do consumidor . Ausencia de
sujidades , parasitas e larvas. Embalagem primaria : filme composto de
polietileno, poliéster e aluminio ou similar , hermeticamente fechado
com capacidade para 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa de
papelão reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação,
transporte e armazenamento, devidamente lacradas.O produto deve ser
isento de corantes

Pacote 500 Gramas

150,00

Preço
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17

Baycon

Quilograma

100,00

18

Bicarbonato de sódio

50,00

19

Biscoito doce, com sabor boa qualidade, contendo os seguintes
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal refinado,
fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e
pirosfato ácido de sódio) estabilizante lecitina de soja, aromatizante,
melhorador da farinha metabissulfito de sódio e enzima protease,
contém glútem.

Pacote 1
Quilograma
Pacote 400 Gramas

1.000,00

20

Biscoito, Água e Sal, Contendo os seguintes ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e acido fólico, gordura vegetal, amido, sal,
extrato de malte, açúcar invertido, fermento biológico, fermento químico,
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contém glútem.

Pacote 400 Gramas

500,00

21

Bombom, , de chocolate de soja, contendo açucar organico, manteiga
de cacau, liquor de cacau, extrato de soja (leite de soja), lecitina
da soja e aromas naturais de baunilha e chocolate. Não contem
glutem.Peso
liquido 50g (um cartucho de 50g com 5 bombons)

Caixa

20,00

22

Bombom, Bombom de chocolate preto ao leite e recheio branco. Pacote
de 1 kg contendo 48 unidades.

pacote

150,00

23

Cacau em Pó, rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, puro, 100%
cacau e sem adição de açucar

Caixa 200 Gramas

20,00

24

Canela em pó, embalagem de polipropileno transparente

Pacotes 30 Gramas

100,00

25

Canjica, de Milho Branca, com baixo teor de gordura (Grupo
Misturada/Sub Grupo Despiliculada/Tipo 1), , o produto deve ser
proveniente de materias primas limpas, isentas de materias terrosas,
aspecto de grãos,cor branca, odor de sabor proprio, não deve
apresentar cheiro de mofo

Pacote 500 Gramas

100,00

26

Canjiquinha, Média, , tipo quirera, embalagem deve estar intacta,
acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado

Pacote 500 Gramas

100,00

27

Carne bovina, de pedaço, magra, de primeira qualidade, limpa, sem
pele, com pouca gordura, sem pelancas, isentas de aditivos e
subistanhas estranhas ao produto que sejam imprópias ao consumo e
que alteram suas caracteristicas naturais (fisicas, quimica e
organoléptica), corte deacordo com os padrões estabelecidos atingindo
pelo diagrama, sem axtensão atingindo partes não cortadas,
inspecionado pelo IMA ou SIF

Quilograma

1.500,00

28

Carne bovina, moída, magra, de primeira qualidade, limpa, sem pele,
com pouca gordura, sem pelancas, isentas de aditivos e subistanhas
estranhas ao produto que sejam imprópias ao consumo e que alteram
suas caracteristicas naturais (fisicas, quimica e organoléptica), corte
deacordo com os padrões estabelecidos atingindo pelo diagrama, sem
axtensão atingindo partes não cortadas, inspecionado pelo IMA ou SIF

Quilograma

1.500,00

29

Carne suína, pernil,com aspecto, cor, odor e sabor próprios, limpa,sem
pele com, com pouca gordura, sem pelancas.FRESCA

Quilograma

700,00

30

Chá, , hortelã, contendo na caixa 15 sachês de 15 gramas cada um,
sem calorias, sem glutém e sem gorduras

Caixa

600,00

31

Chá, Camomila, contendo na caixa 15 sachês de 15 gramas cada um,
sem calorias, sem glútem e sem gorduras.

Caixa

300,00

32

Chá, Erva Doce, contendo na caixa 15 sachês com 30 gramas cada um,
0% de calorias, glútem e gorduras.

Caixa

300,00

33

Chocolate, , de soja 25g, açúcar orgânico, sem colesterol, gluten e nem
gordura trans a base de soja

Unidade

20,00

34

Chocolate, ao leite, , aerado, composto por leite condensado, cacau,
açucar, soro de leite em pó, estabilizante lectina de soja e recinolato de
glicerina, aromatizante

Pacote 22 Gramas

350,00

35

Chocolate, granulado

60,00

36

Coador de café, no103

Pacote 1
Quilograma
Caixa 30 Unidades

37

Coco ralado desidratado, com polpa de coco parcialmente
desengordurada, sem glútem., , não contem gluten e açucar

Pacote 100 Gramas

400,00

38

Corantes para Alimentos, , colorau

Pacote 500 Gramas

60,00

39

Coxa e Sobrecoxa, de frango. Devem constar data de
fabricação/validade e peso, comrotulagem especificando o peso, tipo

Quilograma

500,00

500,00
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de carne, data fabricação, data de validade e registro do órgão copetente
(inspecionado sif-dipoa). a entrega deverá ser feita em
veiculo refrigerado
40

Creme de cebola, Ingredientes: Farinha de trigo, amido, cebola, sal,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, pimenta do reino, noz moscada,
realçador de sabor glutamato monossódico, corante caramelo
earomatizante. CONTÉM GLÚTEN. Pacote de 68gr/Com Rendimento
para 4 Pratos.

pacote

200,00

41

Creme de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico, , reco em fibras e
vitaminas B6 e fonte de vitamina B1

Pacote 1 Quilograma

50,00

42

Creme, Leite, Leve, uht homogenizado, com 20% de gordura, em
embalagem tetra pak de 200g, com data de fabricação e validade

Embalagem 200Gramas

1.000,00

43

Doce de Amendoim, Paçoca, em formato de rolha, embaladas
individualmente, 15g

Unidade

2.010,00

44

Doce de Leite, Pastoso

Embalagem 400Gramas

30,00

45

Ervilha, Peso Liquido 280gr Peso Drenado 200gr

Lata 200 Gramas

500,00

46

Essência de baunilha, Ingredientes: Água destilada, álcool etílico,
corante caramelo e aromatizante. NÃO CONTÉM GLUTÉN. Frasco de
30ml.

Unidade

20,00

47

Extrato tomate, tampa abre fácil, alta concentração, alto concetrado,
composição básica: tomate, acúçar e sal, isento de peles e sementes,
acondicionado em embalagens resistentes, vedado hermeticamente e
limpo, com tampa a vácuo.

Lata 340 Gramas

800,00

48

Farinha, , de rosca, fina

Pacote 500 Gramas

40,00

49

Farinha de Trigo com FErmento, tipo 1 enriquecida co ferro, ácido fólico
(vitamina B9) e fermento químico (INS 500ii, INS 450i, INS 34i) em
embalagem bem lacrada.

Pacote 1 Quilograma

1.000,00

50

Farinha de mandioca torrada, , fina, de primeira qualidade, seca, classe
branca, tipo 1, isenta de parasitas,sujidades e larvas

Pacote 1 Quilograma

300,00

51

Farinha de milho..., Amarela, composição 100% canjica de milho, sem
corantes e conservantes embalagem em papel grosso.

Pacote 1 Quilograma

150,00

52

Farinha de trigo s/ fermento, produto composto de 100% farinha de trigo
especialmente para consumo, obtido através da moagem de trigo e
enriquecida com ferro e ácido fólico, contém glútem., , desgerminada,
de cor branca, isenta de umidade, fermentação e ranço

Quilograma

800,00

53

Feijão carioca, boa qualidade, livre de carunchos e bolores, , TIPO 1,
novo, constituido de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de
15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espepécies, acondicionado em emabalagens de 1kg,
condições deverão estar de acordo com a portaria ma161 de
24/071987, isentos de insetos, parasitas e larvas, sendo obrigatoria a
apresentação do certificado de classificação emitida pelo orgão oficial
de classificação devidamente credenciado pelo ministério da agricultura
na entrega da amostra do produto

Quilograma

1.000,00

54

Feijão carioca, preto, , tipo 1, constando no minimo 90% de gãos na cor
caracteristica, variedade correspondente de tamanho e formatos
naturais, maduros, limpos e secos. Pacotes de plástico transparente
de 1kg

Quilograma

150,00

55

Fermento biológico, seco instantâneo

Envelope 10 Gramas

700,00

56

Fermento em pó 250g, químico, usado como agente químico no
crescimento de bolos, pães, etc..., , Aspecto de pó fino, cor cranca,
saor
e odor próprios.Não deve apresentar-se empedrado.A embalagem deve
estar intacta e bem vedada

Unidade

300,00

57

Filme PVC, 28x30

Unidade

400,00

58

Folha de Louro, Seca

Pacote 60 Gramas

50,00

59

Frango Congelado, Congelado, envolvido em saco
plástico individualmente.

Quilograma

1.500,00

60

Geléias, de morango, pote 230g

Unidade

600,00

61

Goma de Mascar

Caixa 100 Unidades

4,00

62

Iogurtes, , ZERO LACTOSE, baixo teor de gorduras sem adição de
açucares, ricos em zinco, calcio e vitaminas A e D. Sabor morango

Embalagem 170Gramas

1.000,00

63

Iogurtes, , ZERO LACTOSE, baixo teor de gorduras sem adição de

Embalagem 850Mililitros

30,00
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açucares, ricos em zinco, calcio e vitaminas A e D. Sabor morango
64

Iogurtes, , com polpade fruta, sabor morango e salada de frutas,
composto de concentrado proteíco de soro, soro de leite, leite, açucar,
preparo de frutas, amido de milho modificado, fermento lacteo,
espessante gelatina, espessante carregeno, estabilizante
citradotrisodico desidratado, conservado sorbado de potassio e aroma
identico ao natura.

Frasco 200 Gramas

1.000,00

65

Ketchup, , tradicional, embalagem 400g ,contendo água, tomate,
vinagre, açucar, xarope de glicose de milho, sal, espessantes
carboximetilcelulose sódica e goma xantana, acidulante ácido citrico,
conservador acido sórbico e aromatizante. Pode conter soja,
trigo,centeio, cevada e aveia

Embalagem 400Gramas

40,00

66

Leite Condensado, Contendo leite integral, açúcar, leite em pó integral e
lactose

Lata 395 Gramas

1.000,00

67

Leite em Pó, desnatado, composição: Leite desnatado, fosfato tricálcico,
vitaminas A, C e D, ferro e emulsionante lectina de soja. Não contém
glútem.

Lata 380 Gramas

300,00

68

Leite, Integral sem Lactose, 1000ml

Caixa

200,00

69

Leite, Integral, UHT de boa qualidade, compoto por 3,0% de gorduras
totais, 2,0% de gorduras saturadas, 3,0% de proteinas e 4,5% de
carboidratos, caixa de 1 litro

Caixa

26.000,00

70

Linguiça calabresa, , contendo carne suina, gordura suina

Quilograma

300,00

71

Lingüiça de porco toscana, boa qualidade

Quilograma

400,00

72

Macarrão, , espaguete numero 8, massa de sêmola com ovos.Deve
apresentar rendimento no cozimento,, boa digestibilidade e umidade
maxima de 13%.Apos cozimento deve apresentar-se solto e com
sabor caracteristico

Pacote 500 Gramas

70,00

73

Macarrão Picado, sêmola, com 1g de gorduras totais, 3g de fibra
alimentar, 58g de carboidratos, 0% de gorduras trans e 10g de proteína.
embalagem de 1Kg em plástico transparente atóxico.

Pacote 1 Quilograma

400,00

74

Macarrão, Tipo Vara, semola espaguete, com 1g de gorduras totais, 3g
de fibra alimentar, 58g de carboidratos, 0% de gorduras trans e 10g de
proteína.

Quilograma

180,00

75

Maionese, Ingredientes Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido
modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico,
estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante
edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes
ácido cítrico, bht e bha. Não contém glúten. Frasco 500g.

Unidade

150,00

76

Margarina Vegetal, cremosa zero de gordura trans com 80% de lipidios.

Pote 500 Gramas

800,00

77

Massa para pastel, Rolo, ,

Quilograma

400,00

78

Milho Verde, boa qualidade

Lata 200 Gramas

800,00

79

Milho pipoca, ótima qualidade, grãos inteiros e livres de carunchos,
acondicionada em embalagem plástica bem lacrada., , grupo duro,
classe amarelo, tipo1.

Pacote 500 Gramas

150,00

80

Mistura para bolo, , (varios sabores) contendo farinha de trigo
(enriquecida com ferro e acido fólico, açucar, óleo vegetal refinado,
estabilizantes e aromas permitidos.Ebalagem de no minimo 400g

pacote

100,00

81

Molho inglês

10,00

82

Mortadela, fatiada, sem capa de gordura e de boa qualidade

Embalagem 150
Mililitros
Quilograma

83

Mostarda, , contendo vinagre, água, mostarda, açucar, amido
modificado, sal, cúrcuma, pimenta-do-reino preta, noz-moscada e
conservador benzoato de sódio. Contem glúten.

Frasco 180 Gramas

30,00

84

Mussarela, Fatiada de ótima qualidade.

Quilograma

500,00

85

Noz Moscada, Moído, , não contem gluten

Pacote 30 Gramas

10,00

86

Oleo vegetal soja tipo 1, sem colesterol, 5x extra filtrado, 0% gordura
trans, 12g de gorduras totais em uma porção de 3ml, coméstivel 100%
natural. Não contém glútem.(Emb. 900ml)

Unidade

1.500,00

87

Oregano, pacote 90g

pacote

800,00

88

Ovos, Tipo A, , limpos sem rachaduras em perfeito estado de
conservação

Dúzia

1.000,00

89

Palmito, Ingredientes: Palmito, água, sal, realçador de sabor

Frasco 130 Gramas

25,00

700,00
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glutamato monossódico e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM
GLÚTEN. Inteiro.
90

Pão, , tipo bisnaguinha (farinha de trigo enriquecida com ferro ácido
fólico, açucar, gordura vegetal de palma, gluten de trigo,
glucose,sal,ovos,soro de leite, conservador proprianato de cálcio,
emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos e melhorador de
farinha ácidos ascórbico), pacote com no minimo 300g

pacote

200,00

91

Pão de Forma, , contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
folico, açucar, gordura vegetal de palma, sal, gluten de trigo,
emulsificantes mono e diglicerideos de acidos graxos e estearoil-2-lactil
lactado de sodio, conservadores proprianato de calcio e sorbato de
potássio, acidulante ácido lático e melhorador de farinha ácido
ascórbico. Pode conter amêndoa, amendoim, aveia, avelãs, castanhade -caju, castanha -do-pará, centeio, cevada, leite de vaca,
macadamias, nozes, ovos, pecãs, pistaches e tritiche.Livre de gorduras
trans, pacote com no minimo 350g

pacote

200,00

92

Papel Alumínio, 45cm x 7,5cm

Unidade

130,00

93

Peito de frango c/ osso, boa qualidade ( embalado )

Quilograma

1.000,00

94

Picolé, , de frutas concentrado, sabor uva

Unidade

1.000,00

95

Pipoca doce, , de milho, assada, pacote contendo no minimo 10 gramas

Unidade

500,00

96

Pirulito, , doce, formato de coração embalado individualmente, peso
unitario 12g(aproximadamente), pacote com 50 unidades, composição
açucar, xarope de glicose, acidulante acidos citrico, aroma artificial de
morango

Pacote 500 Gramas

50,00

97

Pó de café 500g, , torrado e moido, extra forte, procedente de espécies
vegetais, genuinos, sãos e limpos, em pó homogêneo, cor caracteristica
e isento de subistancias estranha, com umidade ate 6%p/ ,
acondicionado em saco aluminizado, atoxico, fechamento a vacuo, em
pacotes de 500g produto com no minimo 10 meses de validade a partir
da data de entrega

Pacote 500 Gramas

1.600,00

98

Pó para Refresco, Artificial, com sabores diversos, já vem adoçado.

Unidade

3.000,00

99

Pó para gelatina sabor morango 45g

Unidade

1.500,00

100

Polpa de tomate tipo molho, básico alta concentração (520g)

Unidade

400,00

101

Polvilho azedo

Pacote 1 Quilograma

400,00

102

Presunto, sem capa de gordura e de boa qualidade

Quilograma

700,00

103

Queijo, Minas Padrão

Quilograma

50,00

104

Queijo, parmesão

Quilograma

50,00

105

Refrigerante 2 litros, dietético, Sabor guaraná

Unidade

30,00

106

Refrigerante, Guaraná, , contem agua gaseificada, açucar e extrato
vegetal de guarana, aroma natural, acidulante:acido citrico,
conservadores:sorbato de potassio e benzoato de sódio, corante
caramelo tipo iv, não contem gluten

Frasco 2 Litros

2.500,00

107

Requeijão, cremoso tradicional, embalagem 200g, contendo leite, creme
de leite, fermento lácteo, coalho, cloreto de calcio, estabilizante
Polifosfato de sódio e sal, conservadores acido sorbico e nisina e
corante natural urucum

Unidade

1.000,00

108

Requeijão, ,, sem lactose embalagem 220g

Unidade

300,00

109

Saco Plástico para Hot Dog

Pacote 50 Unidades

100,00

110

Sal para Tempero, Refinado Extra Iodado, Contendo 1g de Pitada 390g
de Sódio e 25mcg de Iodo.

Quilograma

150,00

111

Salsicha, primeira qualidade, , composta de carne bovina fres ca, com
condimentos triturados e cozidos, acondicionada em sistema cri-o-vac,
embalagem a vacuo, congelada, pesando aproximadamente 50grs por
unidade

Quilograma

500,00

112

Saquinhos para Chupa-Chupa, 5,0 x23,0 cm, materia plástico.

Pacote 100 Unidades

400,00

113

Suco, , concentrado , sabor néctar de maracujá, goiaba, pêssego, sem
adição de conservadores

Caixa 1 Litro

500,00

114

Tempero alho e sal 500g

Unidade

50,00

115

Trigo para quibe, boa qualidade

Pacote 500 Gramas

100,00

116

Vinagre, Branco, , produto proveniente de fermentação acética de uma
mistura constituida de alcool etilico e adicionada de elementos

Frasco 750 Mililitros

200,00
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117

Xarope Artificial de Groselha

Frasco 1 Litro

100,00

118

fubá de milho, Tipo mimoso, sem fermentação ou ranço, acondicionado
em embalagem plástica.

Pacote 1 Quilograma

140,00

TOTAL:
(________________________________________________________________________________)
VALOR GLOBAL POR EXTENSO
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
(A LICITANTE DEVERÁ INSERIR NA SUA PROPOSTA UMA DAS DECLARAÇÕES A SEGUIR, CONFORME A SUA
SITUAÇÃO).
- Que se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses
do § 4° daquele artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.
OU
- Que NÃO se enquadra na condição de MPE, nos termos da LC 123/2006.
RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________
CNPJ: _________________________________________.
REPRESENTANTE:
Nome:______________________________________________________________
Identificação:_________________________________________________________
Qualificação:_________________________________________________________
Local e data: ___________________________________________.

Carimbo da empresa:
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/18
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/18
Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o
(a)
Sr.(a)
___________________________________________________________________________, portador do Documento de
Identidade n.º ___________________, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado,
podendo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos,
renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação à recursos, bem como, assinar atas, recorrer de decisões
administrativa, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Conceição das Pedras, ____ de _______________ de 2018.

_________________________________
Ass. Responsável
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/18
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/18
DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes que obstaculizem a habilitação para o processo
licitatório acima referenciado.
Empresa ________________________________________, CNPJ ____________________,
com sede na ________________________________________________________________.
Conceição das Pedras, ________ de ________________ de 2017.

____________________________________
Ass. Responsável
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/18
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/18
.........................................................................................................................................................., inscrito no CNPJ nº
..........................................................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)
..........................................................................................................,
portador
da
Carteira
de
Identidade
nº
................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Conceição das Pedras, ________ de ________________ de 2018.

____________________________________
Ass. Responsável

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V – TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/18
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/18
Pelo presente Termo de Compromisso, a empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.
______________________, com sede na _________________________________________, vencedora do certame em
epígrafe, e aqui representada pelo Sr._________________________, CPF n. ____________________, RG n.
_______________, representante devidamente credenciado nos autos do Procedimento Licitatório acima identificado, da
Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras/MG, compromete-se a fornecer o objeto licitado, ao PREÇO REGISTRADO
EM ATA, e declara que tem ciência das penalidades a que está submetida sua empresa, em caso de descumprimento dos
compromissos aqui assumidos, consoante as previsões contidas no Edital, nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90,
9.854/99, pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações posteriores.

Conceição das Pedras, ________ de ________________ de 2018.

____________________________________
Ass. Responsável
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ANEXO VI – ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO N°19/18
PREGÃO PRESENCIAL Nº09/18
Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios, para atender as
necessidades dos diversos setores da Prefeitura de Conceição das Pedras/MG.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......./2018
Em ...... de ............ de 2017, reuniram-se como Órgão Gerenciador a Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras, com
sede a Praça Francisco Rodrigues dos Santos, 22 – Centro, Conceição das Pedras – MG, inscrita no CNPJ sob o nº
18.025.908/0001-15, neste ato representada pelo Sr. Prefeito José Airton Pereira e a empresa ............................., com
sede a Rua ......................., .......... – Bairro .........................., ............................., inscrita no CNPJ sob o nº
.................................. doravante denominada Empresa Registrada, neste ato representada pelo ................................., que
lavram a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão nº 09/18, que objetiva o Registro de Preço
relativo à contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios, para atender as necessidades dos
diversos setores da Prefeitura de Conceição das Pedras/MG, observadas as clausulas e condições abaixo estabelecidas
e o percentual, constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e obrigacional às partes.
ART 1º - A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes,
delineando especificações, quantitativos e preços dos materiais registrados, bem como todas as condições e regras para
sua utilização.
ART 2º - O Órgão Gerenciador desta ARP obriga-se a:
a) Gerenciar esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitada, do fornecedor para
atendimento às necessidades da Administração;
b) Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços.
ART 3º - O Fornecedor Registrado obriga-se a:
a) Assinar o contrato de aquisição com o órgão participante desta Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05
(cinco) dias corridos, quando solicitado;
b) Fornecer os produtos solicitados de acordo com edital.
c) Fornecer os produtos conforme especificações e quantidades descritas nas solicitações;
d) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Prefeitura na forma de
fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
e) Fornecer sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos
documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para o fornecimento dos produtos,
bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
f) Em havendo necessidade, no que preceitua o art. 65, §1º, da lei 8.666/93, aceitar os acréscimos ou supressões nos
quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas;
g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transporte, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados, ficando ainda a Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras isenta de qualquer vinculo empregatício,
responsabilidade solidária ou subsidiária.
ART 4º - O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é até 12 meses a contar da data de sua assinatura
ou até a entrega satisfatória dos produtos.
ART 5º - Os valores registrados nesta ARP são os seguintes: ..........................
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Parágrafo 1º - Os valores e os fornecedores ora registrados decorrem da classificação final do procedimento licitatório
sobredito, o qual fora processado em estrita vinculação aos critérios estabelecidos no instrumento convocatório de tal
certame.
Parágrafo 2º - Os valores, os fornecedores e as especificações do objeto deverão ser publicados na Imprensa local ou
por outro meio que tem disponível, em forma reduzida, em obediência ao disposto no § único do art. 61 da Lei Federal
8.666/93.
ART 6º - O pagamento será realizado nos termos da Minuta de Contrato pela Tesouraria desta Prefeitura ao Fornecedor
Registrado:
a) Esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), trabalhistas e (FGTS);
b) Indique o banco, agencia e conta bancaria na qual será realizado crédito.
ART 7º - A existência deste Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe
facultada a realização de procedimento especifico para determinada aquisição, sendo assegurado ao beneficiário deste
registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
ART 8º - A contratação junto ao Fornecedor Registrado será formalizada pela Prefeitura Municipal de Conceição das
Pedras mediante a assinatura de contrato, podendo o mesmo ser substituído por instrumento hábil como Nota de
Empenho, de acordo com Art. 62 da Lei 8.666/93.
ART 9º - A qualquer tempo, o percentual registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador a convocação do Fornecedor Registrado para negociar o novo
valor.
ART 10º - O Fornecedor Registrado terá seu registro cancelado: I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, bem como as
condições da presente Ata;
b) Não formalizar contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) Der causa a rescisão administrativa da contratação decorrente deste Registro de Preço;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato relativo ao presente Registro de Preços;
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do
cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em vista fato superveniente
e aceito pela Administração.
Parágrafo 1º - A comunicação do cancelamento de preços registrados, nos casos previstos no inciso I deste artigo, será
efetuada por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem a
presente Ata.
Parágrafo 2º - A revogação da ARP será publicada em forma de extrato no quadro de aviso da Prefeitura.
Conceição das Pedras, .............. de .................. de 2018.

______________________________________
José Airton Pereira
Prefeito Municipal
________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1 ______________________________________
Nome:
RG/CPF
2 ______________________________________
Nome:
RG/CPF
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ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/18
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/18
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
Contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios para atender as necessidades dos diversos setores da
Prefeitura de Conceição das Pedras/MG.
2. JUSTIFICATIVA:
O presente procedimento licitatório visa adquirir a contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios, para
atender as necessidades dos diversos setores da Prefeitura de Conceição das Pedras/MG.
3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO BEM/SERVIÇO
Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua
aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos preços unitários
excedam o valor médio encontrado no mercado, conforme PLANILHA ESTIMADA DE CUSTOS. Não serão aceitos produtos
cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
4.PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
As Secretarias solicitantes serão responsáveis pela fiscalização do contrato no que compete ao fornecimento dos produtos,
observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos
produtos contratados, manutenção da relação inicial entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a
justa remuneração do fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato).
5.PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato vigorará por 12 meses ou até a entrega satisfatória dos produtos.
6.PENALIDADES APLICÁVEIS
a.
Advertência;
b.
Multa de até 10% (dez por cento) do valor total da proposta, a critério da PREFEITURA e conforme a gravidade do
ato;
c. Atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso.
d. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso.
e. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as
sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos
produtos não entregues.
f. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
g. Aplicadas às multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição.
h. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
i. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
7.CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
O fornecimento se dará de conforme a necessidade em até 05 (cinco) dias após emissão da Autorização de Fornecimento
que poderá se dar via fax ou email. Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado situado à Praça Francisco Rodrigues
dos Santos, centro de Conceição das Pedras. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à
entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.
Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a
troca satisfatoriamente no prazo de 01 (um) dia útil,sem prejuízo das sanções previstas.
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8. DO PAGAMENTO
O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de
Conceição das Pedras, por processo legal, mediante apresentação da Nota Fiscal.
O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais de acordo com ordem de
fornecimento.
Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s), a(s) mesma(s) deverá(ao) ser trocada(s) e o prazo para
pagamento só passa a contar a partir da data de sua correta reapresentação.
O pagamento somente se dará após entregues todos os itens e na quantidade especificada em cada ordem de fornecimento.
No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. A contratante
poderá, se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à
contratada.
9. PLANILHA ESTIMADA DE CUSTOS
Em anexo planilha de variação de preços praticados no mercado.

A COLETA DE PROPOSTA SE ENCONTRA NO SITE DA PREFEITURA EM ANEXO
(FAVOR TRAZER)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
Praça Francisco Rodrigues dos Santos, 22 – Centro.
CEP 37527–000 – CONCEIÇÃO DAS PEDRAS – MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE PREÇOS
Item

Descrição

Unidade

Quant. Preço Unit Preço Total

01

Achocolatado, em pó para dietas de ingestão controlada de açucares,
com aromatizantes sintéticos idênticos ao natural, com 39% menos
calorias, 35% de cacau, fonte de 11 vitaminas e 3 minerais. Sem glúten,
com fenilanina

Pote 210 Gramas

50,00

R$12,80

R$640,16

02

Açúcar, Refinado, , aspecto sólido, micro cristalino, cor branca, odor e
sabor caracteristico, isento de aromas, impurezas e matérias estranhas
Açucar., Tipo Cristal, obtida de cana, com aspecto cor branca,
odor e sabor próprios, 1 porção com 5 gramas de carboidratos.

Quilograma

50,00

R$3,43

R$171,50

Pacote 5
Quilogramas
Unidade

1.000,00

R$8,82

R$8.826,70

100,00

R$4,26

R$426,00

R$7,12

R$142,53

03
04

Adoçante, dietético liquido de mesa, sucralose, acesulfame K, sem
gluten. Embalagem de 75ml

05

Adoçante, dietético pó granular para forno e fogão, com edulcorantes
artificiais: sucralose, acesulfame- k, sem glúten

Pote 70 Gramas

20,00

06

Água, Mineral Natural

Galão 20 Litros

1.000,00

R$8,03

R$8.033,30

07

Água, Mineral Natural

Frasco 500 Mililitros

500,00

R$1,25

R$625,00

08

Alimento achocolatado, em pó 2.0 contendo os seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante
lecitina de soja, aromatizante e antioxidante, ácido ascórbico, com
glúten e traços de leite. Valor energético em 20g: 75 Kcal, açúcares15g,
gorduras totais 6,0g, gorduras saturadas 0g, sódio 23mg. Embalagem
sachê 800g

Unidade

1.000,00

R$12,58 $12.583,30

09

Ameixa Preta, Seca, , ingredientes puros e naturais, livres de
conservantes artificiais, sem açucar, sem adoçantes artificiais, sem
aromatizante artificial, sem edulcorantes artificiais

Sache 200 Gramas

50,00

10

Amendoim, , cru tipo 1, com casca, grãos inteiros, sem aspecto
generalizado de mofo, fermentação e rancificação, odor estranho de
qualquer natureza impropria ao produto, substância nocivas a saúde,
acondicionado em embalagem plastica, de 500 gramas.Produto com
validade minima 12 meses a partir da data de entrega

Pacote 500 Gramas

200,00

R$7,92

R$1.585,34

11

Amido de milho, 500g, Embalagem bem Lacrada., , produto amiláceo
extraido do milho, fabricado a partir de materias primas limpas isentas
de materias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos,
fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira
crepitação quando comprimido entreos dedos. Umidade máxima 14%
p/p, acidez 2,5%, minimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2
p/p, acondicionado em embalagem primaria impermiavel, fechada,
produto com validade minima de 12 meses a partir da data dde entrega

Pacote 500 Gramas

300,00

R$3,35

R$1.005,99

12

Arroz Tipo 1, Agulha branco embalado em pacote de 5 KG, grupo
beneficiado, sub grupo polido, classe longo fino, no mínimo de 80%
peso grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos,
validade miníma de 6 meses, a contar da data de entrega, embalagem
plásticaatóxica transparente., , com rendimento de após cozimento de
no minimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção

Pacote5Quilograma

700,00

R$10,87

R$7.609,00

13

Azeite, Extra Virgem, com 0,5 de Acidez.

Frasco 500 Mililitros

100,00

R$17,60

R$1.760,00

14

Azeitonas, Azeitonas verdes com caroço, água, sal e acidulante INS
270. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Peso líquido: 330g Peso drenado: 180g

Sache 180 Gramas

200,00

R$3,56

R$712,66

15

Bala comestivél, sortidas, macia

Pacote 600 Gramas

150,00

R$6,66

R$1.000,00

16

Batata Palha, , fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir do
processamento da batata descascada, ralada tipo palha , íntegra e frita
em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. A batata deve ser obtida
processada, embalada, armazenada e conservada em condições que
não produzam e/ou agreguem substâncias fisicas, quimicas ou
biólogicas que coloquem em risco a saude do consumidor . Ausencia de
sujidades , parasitas e larvas. Embalagem primaria : filme composto de
polietileno, poliéster e aluminio ou similar , hermeticamente fechado
com capacidade para 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa de
papelão reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação,
transporte e armazenamento, devidamente lacradas.O produto deve ser
isento de corantes

Pacote 500 Gramas

150,00

R$8,79

R$1.319,50

R$5,46

R$273,33
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17

Baycon

Quilograma

100,00

R$16,66

R$1.666,67

18

Bicarbonato de sódio

50,00

R$7,29

R$364,83

19

Biscoito doce, com sabor boa qualidade, contendo os seguintes
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal refinado,
fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e
pirosfato ácido de sódio) estabilizante lecitina de soja, aromatizante,
melhorador da farinha metabissulfito de sódio e enzima protease,
contém glútem.

Pacote 1
Quilograma
Pacote 400 Gramas

1.000,00

R$3,37

R$3.376,70

R$3,51

R$3.513,30

20

Biscoito, Água e Sal, Contendo os seguintes ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e acido fólico, gordura vegetal, amido, sal,
extrato de malte, açúcar invertido, fermento biológico, fermento químico,
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contém glútem.

Pacote 400 Gramas

500,00

21

Bombom, , de chocolate de soja, contendo açucar organico, manteiga
de cacau, liquor de cacau, extrato de soja (leite de soja), lecitina
da soja e aromas naturais de baunilha e chocolate. Não contem
glutem.Peso
liquido 50g (um cartucho de 50g com 5 bombons)

Caixa

20,00

22

Bombom, Bombom de chocolate preto ao leite e recheio branco. Pacote
de 1 kg contendo 48 unidades.

pacote

150,00

R$37,93

23

Cacau em Pó, rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, puro, 100%
cacau e sem adição de açucar

Caixa 200 Gramas

20,00

R$9,13

24

Canela em pó, embalagem de polipropileno transparente

Pacotes 30 Gramas

100,00

25

Canjica, de Milho Branca, com baixo teor de gordura (Grupo
Misturada/Sub Grupo Despiliculada/Tipo 1), , o produto deve ser
proveniente de materias primas limpas, isentas de materias terrosas,
aspecto de grãos,cor branca, odor de sabor proprio, não deve
apresentar cheiro de mofo

Pacote 500 Gramas

100,00

R$2,33

R$233,00

26

Canjiquinha, Média, , tipo quirera, embalagem deve estar intacta,
acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado

Pacote 500 Gramas

100,00

R$1,73

R$173,33

27

Carne bovina, de pedaço, magra, de primeira qualidade, limpa, sem
pele, com pouca gordura, sem pelancas, isentas de aditivos e
subistanhas estranhas ao produto que sejam imprópias ao consumo e
que alteram suas caracteristicas naturais (fisicas, quimica e
organoléptica), corte deacordo com os padrões estabelecidos atingindo
pelo diagrama, sem axtensão atingindo partes não cortadas,
inspecionado pelo IMA ou SIF

Quilograma

1.500,00

R$19,16 R$28.750,05

28

Carne bovina, moída, magra, de primeira qualidade, limpa, sem pele,
com pouca gordura, sem pelancas, isentas de aditivos e subistanhas
estranhas ao produto que sejam imprópias ao consumo e que alteram
suas caracteristicas naturais (fisicas, quimica e organoléptica), corte
deacordo com os padrões estabelecidos atingindo pelo diagrama, sem
axtensão atingindo partes não cortadas, inspecionado pelo IMA ou SIF

Quilograma

1.500,00

R$19,16 R$28.750,05

29

Carne suína, pernil,com aspecto, cor, odor e sabor próprios, limpa,sem
pele com, com pouca gordura, sem pelancas.FRESCA

Quilograma

700,00

R$12,90

R$9.030,00

30

Chá, , hortelã, contendo na caixa 15 sachês de 15 gramas cada um,
sem calorias, sem glutém e sem gorduras

Caixa

600,00

R$3,20

R$1.920,00

31

Chá, Camomila, contendo na caixa 15 sachês de 15 gramas cada um,
sem calorias, sem glútem e sem gorduras.

Caixa

300,00

R$3,16

R$950,01

32

Chá, Erva Doce, contendo na caixa 15 sachês com 30 gramas cada um,
0% de calorias, glútem e gorduras.

Caixa

300,00

R$3,16

R$950,01

33

Chocolate, , de soja 25g, açúcar orgânico, sem colesterol, gluten e nem
gordura trans a base de soja

Unidade

20,00

R$5,03

R$100,66

34

Chocolate, ao leite, , aerado, composto por leite condensado, cacau,
açucar, soro de leite em pó, estabilizante lectina de soja e recinolato de
glicerina, aromatizante

Pacote 22 Gramas

350,00

R$1,86

R$653,34

35

Chocolate, granulado

60,00

R$15,43

R$925,99

36

Coador de café, no103

Pacote 1
Quilograma
Caixa 30 Unidades

500,00

R$2,79

R$1.396,65

37

Coco ralado desidratado, com polpa de coco parcialmente
desengordurada, sem glútem., , não contem gluten e açucar

Pacote 100 Gramas

400,00

R$3,67

R$1.470,68

38

Corantes para Alimentos, , colorau

Pacote 500 Gramas

60,00

R$5,04

R$302,80

39

Coxa e Sobrecoxa, de frango. Devem constar data de
fabricação/validade e peso, comrotulagem especificando o peso, tipo

Quilograma

500,00

R$5,69

R$2.846,65

R$9,11

R$3,90

R$182,33

R$5.689,99
R$182,66
R$390,00
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de carne, data fabricação, data de validade e registro do órgão copetente
(inspecionado sif-dipoa). a entrega deverá ser feita em
veiculo refrigerado
40

Creme de cebola, Ingredientes: Farinha de trigo, amido, cebola, sal,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, pimenta do reino, noz moscada,
realçador de sabor glutamato monossódico, corante caramelo
earomatizante. CONTÉM GLÚTEN. Pacote de 68gr/Com Rendimento
para 4 Pratos.

pacote

200,00

R$4,06

R$813,34

41

Creme de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico, , reco em fibras e
vitaminas B6 e fonte de vitamina B1

Pacote 1 Quilograma

50,00

R$2,66

R$2.660,00

42

Creme, Leite, Leve, uht homogenizado, com 20% de gordura, em
embalagem tetra pak de 200g, com data de fabricação e validade

Embalagem 200Gramas

1.000,00 R$0,43

R$877,76

43

Doce de Amendoim, Paçoca, em formato de rolha, embaladas
individualmente, 15g

Unidade

2.010,00

R$120,99

44

Doce de Leite, Pastoso

Embalagem 400Gramas

30,00

45

Ervilha, Peso Liquido 280gr Peso Drenado 200gr

Lata 200 Gramas

500,00

R$4,05

R$81,06

46

Essência de baunilha, Ingredientes: Água destilada, álcool etílico,
corante caramelo e aromatizante. NÃO CONTÉM GLUTÉN. Frasco de
30ml.

Unidade

20,00

R$4,31

R$3.448,00

47

Extrato tomate, tampa abre fácil, alta concentração, alto concetrado,
composição básica: tomate, acúçar e sal, isento de peles e sementes,
acondicionado em embalagens resistentes, vedado hermeticamente e
limpo, com tampa a vácuo.

Lata 340 Gramas

800,00

R$3,31

R$132,66

48

Farinha, , de rosca, fina

Pacote 500 Gramas

40,00

R$2,74

R$2.746,70

49

Farinha de Trigo com FErmento, tipo 1 enriquecida co ferro, ácido fólico
(vitamina B9) e fermento químico (INS 500ii, INS 450i, INS 34i) em
embalagem bem lacrada.

Pacote 1 Quilograma

1.000,00

50

Farinha de mandioca torrada, , fina, de primeira qualidade, seca, classe
branca, tipo 1, isenta de parasitas,sujidades e larvas

Pacote 1 Quilograma

300,00

R$6,33

R$950,50

51

Farinha de milho..., Amarela, composição 100% canjica de milho, sem
corantes e conservantes embalagem em papel grosso.

Pacote 1 Quilograma

150,00

R$2,56

R$2.048,00

52

Farinha de trigo s/ fermento, produto composto de 100% farinha de trigo
especialmente para consumo, obtido através da moagem de trigo e
enriquecida com ferro e ácido fólico, contém glútem., , desgerminada,
de cor branca, isenta de umidade, fermentação e ranço

Quilograma

800,00

R$6,13

R$6.133,30

53

Feijão carioca, boa qualidade, livre de carunchos e bolores, , TIPO 1,
novo, constituido de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de
15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espepécies, acondicionado em emabalagens de 1kg,
condições deverão estar de acordo com a portaria ma161 de
24/071987, isentos de insetos, parasitas e larvas, sendo obrigatoria a
apresentação do certificado de classificação emitida pelo orgão oficial
de classificação devidamente credenciado pelo ministério da agricultura
na entrega da amostra do produto

Quilograma

1.000,00 R$5,90

R$885,00

54

Feijão carioca, preto, , tipo 1, constando no minimo 90% de gãos na cor
caracteristica, variedade correspondente de tamanho e formatos
naturais, maduros, limpos e secos. Pacotes de plástico transparente
de 1kg

Quilograma

150,00

R$1,05

R$735,00

55

Fermento biológico, seco instantâneo

Envelope 10 Gramas

700,00

R$6,13

R$1.839,99

56

Fermento em pó 250g, químico, usado como agente químico no
crescimento de bolos, pães, etc..., , Aspecto de pó fino, cor cranca,
saor
e odor próprios.Não deve apresentar-se empedrado.A embalagem deve
estar intacta e bem vedada

Unidade

300,00

R$4,70

R$1.880,00

57

Filme PVC, 28x30

Unidade

400,00

R$4,70

R$1.880,00

58

Folha de Louro, Seca

Pacote 60 Gramas

50,00

R$4,53

R$226,66

59

Frango Congelado, Congelado, envolvido em saco
plástico individualmente.

Quilograma

1.500,00 R$5,72 R$8.590,05

60

Geléias, de morango, pote 230g

Unidade

600,00

R$24,00 R$14.440,00

61

Goma de Mascar

Caixa 100 Unidades

4,00

R$7,93

62

Iogurtes, , ZERO LACTOSE, baixo teor de gorduras sem adição de
açucares, ricos em zinco, calcio e vitaminas A e D. Sabor morango

Embalagem 170Gramas

1.000,00 R$4,86 R$4.860,00

63

Iogurtes, , ZERO LACTOSE, baixo teor de gorduras sem adição de

Embalagem 850Mililitros

30,00 R$16,13

R$4,03
R$1,76

R$880,00

R$7,53 R$2.259,00

R$31,73

R$483,90
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açucares, ricos em zinco, calcio e vitaminas A e D. Sabor morango
64

Iogurtes, , com polpade fruta, sabor morango e salada de frutas,
composto de concentrado proteíco de soro, soro de leite, leite, açucar,
preparo de frutas, amido de milho modificado, fermento lacteo,
espessante gelatina, espessante carregeno, estabilizante
citradotrisodico desidratado, conservado sorbado de potassio e aroma
identico ao natura.

Frasco 200
Gramas

1.000,00 R$1,55 R$1.550,00

65

Ketchup, , tradicional, embalagem 400g ,contendo água, tomate,
vinagre, açucar, xarope de glicose de milho, sal, espessantes
carboximetilcelulose sódica e goma xantana, acidulante ácido citrico,
conservador acido sórbico e aromatizante. Pode conter soja,
trigo,centeio, cevada e aveia

Embalagem
400Gramas

40,00

66

Leite Condensado, Contendo leite integral, açúcar, leite em pó integral e

Lata 395
Gramas

1.000,00 R$3.96 R$3.966,70

67

Leite em Pó, desnatado, composição: Leite desnatado, fosfato tricálcico,

Lata 380
Gramas

300,00 R$14,61 R$7.306,65

lactose

vitaminas A, C e D, ferro e emulsionante lectina de soja. Não contém
glútem.

R$4,85

R$194,00

68

Leite, Integral sem Lactose, 1000ml

Caixa

200,00 R$3,92

69

Leite, Integral, UHT de boa qualidade, compoto por 3,0% de gorduras
totais, 2,0% de gorduras saturadas, 3,0% de proteinas e 4,5% de
carboidratos, caixa de 1 litro

Caixa

26.000,00 R$2,78R$72,280,00

R$785,34

70

Linguiça calabresa, , contendo carne suina, gordura suina

Quilograma

300,00 R$16,66

R$4.100,01

71

R$5.132,00

Lingüiça de porco toscana, boa qualidade

Quilograma

400,00 R$12,83

72

Macarrão, , espaguete numero 8, massa de sêmola com ovos.Deve
apresentar rendimento no cozimento,, boa digestibilidade e umidade
maxima de 13%.Apos cozimento deve apresentar-se solto e com
sabor caracteristico

Pacote 500
Gramas

70,00

R$4,52

R$316,86

73

Macarrão Picado, sêmola, com 1g de gorduras totais, 3g de fibra

Pacote 1
Quilograma

400,00

R$5,93

R$2.372,00

alimentar, 58g de carboidratos, 0% de gorduras trans e 10g de proteína.
embalagem de 1Kg em plástico transparente atóxico.
74

Macarrão, Tipo Vara, semola espaguete, com 1g de gorduras totais, 3g
de fibra alimentar, 58g de carboidratos, 0% de gorduras trans e 10g de
proteína.

Quilograma

180,00

R$5,83

$1.049,40

75

Maionese, Ingredientes Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido
modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico,
estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante
edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes
ácido cítrico, bht e bha. Não contém glúten. Frasco 500g.

Unidade

150,00

R$4,16

R$624,49

76

Margarina Vegetal, cremosa zero de gordura trans com 80% de lipidios.

800,00

R$5,86

R$4.688,00

77

Massa para pastel, Rolo, ,

Pote 500
Gramas
Quilograma

400,00

R$9,86

R$3.946,68

78

Milho Verde, boa qualidade

800,00 R$1,82

R$1.826,70

79

Milho pipoca, ótima qualidade, grãos inteiros e livres de carunchos,

Lata 200
Gramas
Pacote 500
Gramas

150,00 R$3,46

R$520,00

acondicionada em embalagem plástica bem lacrada., , grupo duro,
classe amarelo, tipo1.
80

Mistura para bolo, , (varios sabores) contendo farinha de trigo
(enriquecida com ferro e acido fólico, açucar, óleo vegetal refinado,
estabilizantes e aromas permitidos.Ebalagem de no minimo 400g

pacote

100,00

R$2,89

R$289,67

81

Molho inglês

10,00

R$2,91

R$29,16

82

Mortadela, fatiada, sem capa de gordura e de boa qualidade

Embalagem
150 Mililitros
Quilograma

700,00

R$13,80 R$9.660,00

83

Mostarda, , contendo vinagre, água, mostarda, açucar, amido

Frasco 180
Gramas

30,00

R$3,08

modificado, sal, cúrcuma, pimenta-do-reino preta, noz-moscada e
conservador benzoato de sódio. Contem glúten.

R$92,49

84

Mussarela, Fatiada de ótima qualidade.

Quilograma

500,00 R$21,16 R$10,583,35

85

Noz Moscada, Moído, , não contem gluten

10,00

86

Oleo vegetal soja tipo 1, sem colesterol, 5x extra filtrado, 0% gordura
trans, 12g de gorduras totais em uma porção de 3ml, coméstivel 100%

Pacote 30
Gramas
Unidade

R$6,60

1.500,00 R$3,66

R$66,00
R$5.490,00
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natural. Não contém glútem.(Emb. 900ml)
87

Oregano, pacote 90g

pacote

800,00

R$7,00 R$5.600,00

88

Ovos, Tipo A, , limpos sem rachaduras em perfeito estado de
conservação

Dúzia

1.000,00

R$5,49 R$5.493,30

89

Palmito, Ingredientes: Palmito, água, sal, realçador de sabor

Frasco 130
Gramas

25,00

R$9,00

glutamato monossódico e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM
GLÚTEN. Inteiro.
90

Pão, , tipo bisnaguinha (farinha de trigo enriquecida com ferro ácido
fólico, açucar, gordura vegetal de palma, gluten de trigo,
glucose,sal,ovos,soro de leite, conservador proprianato de cálcio,
emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos e melhorador de
farinha ácidos ascórbico), pacote com no minimo 300g

pacote

91

Pão de Forma, , contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
folico, açucar, gordura vegetal de palma, sal, gluten de trigo,
emulsificantes mono e diglicerideos de acidos graxos e estearoil-2-lactil
lactado de sodio, conservadores proprianato de calcio e sorbato de
potássio, acidulante ácido lático e melhorador de farinha ácido
ascórbico. Pode conter amêndoa, amendoim, aveia, avelãs, castanhade -caju, castanha -do-pará, centeio, cevada, leite de vaca,
macadamias, nozes, ovos, pecãs, pistaches e tritiche.Livre de gorduras
trans, pacote com no minimo 350g

pacote

92

Papel Alumínio, 45cm x 7,5cm

Unidade

130,00

93

Peito de frango c/ osso, boa qualidade ( embalado )

Quilograma

1.000,00

94

Picolé, , de frutas concentrado, sabor uva

Unidade

1.000,00

95

Pipoca doce, , de milho, assada, pacote contendo no minimo 10 gramas

Unidade

500,00

R$0,56

R$283,35

96

Pirulito, , doce, formato de coração embalado individualmente, peso

Pacote 500
Gramas

50,00

R$9,86

R$493,33

Pacote 500
Gramas

1.600,00

unitario 12g(aproximadamente), pacote com 50 unidades, composição
açucar, xarope de glicose, acidulante acidos citrico, aroma artificial de
morango

200,00

200,00

R$5,09

R$225,00

R$4,96

R$4,31
R$7,42
R$1,86

R$993,34

R$561,17
R$7.426,70
R$1.866,70

97

Pó de café 500g, , torrado e moido, extra forte, procedente de espécies
vegetais, genuinos, sãos e limpos, em pó homogêneo, cor caracteristica
e isento de subistancias estranha, com umidade ate 6%p/ ,
acondicionado em saco aluminizado, atoxico, fechamento a vacuo, em
pacotes de 500g produto com no minimo 10 meses de validade a partir
da data de entrega

98

Pó para Refresco, Artificial, com sabores diversos, já vem adoçado.

Unidade

3.000,00

R$0,94

R$2.829,90

99

Pó para gelatina sabor morango 45g

Unidade

1.500,00

R$0,93

R$1.399,95

100

Polpa de tomate tipo molho, básico alta concentração (520g)

Unidade

400,00

R$3,20

R$1.280,00

101

Polvilho azedo

400,00

R$7,03

R$2.813,32

102

Presunto, sem capa de gordura e de boa qualidade

Pacote 1
Quilograma
Quilograma

700,00

R$17,66

R$12.366,69

103

Queijo, Minas Padrão

Quilograma

50,00

R$36,00

R$1.800,00

104

Queijo, parmesão

Quilograma

50,00

R$41,00

R$2.050,00

105

Refrigerante 2 litros, dietético, Sabor guaraná

Unidade

30,00

R$3,89

R$116,90

106

Refrigerante, Guaraná, , contem agua gaseificada, açucar e extrato

Frasco 2
Litros

2.500,00

Unidade

1.000,00

R$5,20

R$5.200,00

300,00

vegetal de guarana, aroma natural, acidulante:acido citrico,
conservadores:sorbato de potassio e benzoato de sódio, corante
caramelo tipo iv, não contem gluten
107

Requeijão, cremoso tradicional, embalagem 200g, contendo leite, creme
de leite, fermento lácteo, coalho, cloreto de calcio, estabilizante
Polifosfato de sódio e sal, conservadores acido sorbico e nisina e
corante natural urucum

108

Requeijão, ,, sem lactose embalagem 220g

Unidade

109

Saco Plástico para Hot Dog

110

Sal para Tempero, Refinado Extra Iodado, Contendo 1g de Pitada 390g
de Sódio e 25mcg de Iodo.

Pacote 50
Unidades
Quilograma

111

Salsicha, primeira qualidade, , composta de carne bovina fres ca, com
condimentos triturados e cozidos, acondicionada em sistema cri-o-vac,
embalagem a vacuo, congelada, pesando aproximadamente 50grs por

Quilograma

R$8,00

R$1.019,34

R$3,85

R$12.800,00

R$9.633,25

R$12,00

R$3.600,00

100,00

R$2,70

R$270,00

150,00

R$1,40

R$280,00

500,00

R$6,19

R$3.096,65
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unidade
112

Saquinhos para Chupa-Chupa, 5,0 x23,0 cm, materia plástico.

Pacote 100
Unidades
Caixa 1 Litro

400,00

R$1,56

R$626,68

113

Suco, , concentrado , sabor néctar de maracujá, goiaba, pêssego, sem
adição de conservadores

500,00

R$4,47

R$2.238,35

114

Tempero alho e sal 500g

Unidade

50,00

R$3,31

R$165,83

115

Trigo para quibe, boa qualidade

100,00

R$3,65

R$365,33

116

Vinagre, Branco, , produto proveniente de fermentação acética de uma
mistura constituida de alcool etilico e adicionada de elementos
Xarope Artificial de Groselha

Pacote 500
Gramas
Frasco 750
Mililitros
Frasco 1
Litro
Pacote 1
Quilograma

117
118

fubá de milho, Tipo mimoso, sem fermentação ou ranço, acondicionado
em embalagem plástica.

200,00

R$1,83

R$366,00

100,00

R$6,75

R$675,00

140,00

R$ 2,76

R$387,33

Valor Total estimado: R$ 423.007,89(Quatrocentos e vinte três mil, sete reais e oitenta e nove
centavos)

A COLETA DE PROPOSTA SE ENCONTRA NO SITE DA PREFEITURA EM ANEXO

(FAVOR TRAZER)

Andréia de Fátima Pereira
Secretária Municipal de Administração

Fernanda Cristina de Souza
Secretária Municipal de Educação

Flávia Renata Pereira
Secretária Municipal de Saúde

José Hilton dos Reis
Secretário Municipal de obras e Serviços Urbanos
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