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Secretaria de Administração e Finanças 

Setor de Licitações 

Processo 57/2023               - Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 8 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
 
A Prefeitura Municipal de Itamonte , Estado de Minas Gerais, através do Pregoeiro 
torna público que fará realizar Licitação, na modalidade PREGÃO - na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, conforme dispuser o Anexo II deste Edital, 
com regência pela Lei nº10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, em 
conformidade com o Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 
1.912/2021, concedendo os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, no que 
couber, bem ainda as condições e exigências estabelecidas nos Anexos deste Edital, 
em especial o Termo de Referência, como a seguir:  
 
OBJETO: 
Gêneros alimentícios para compor o cardápio escolar no ano letivo de 2023, conforme 
Resolução 06/2020 e 20/2020 FNDE, com INSCRIÇÃO EM ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
 
ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DO OBJETO: Todas as especificações e 
detalhamento dos itens do objeto estão descritos no termo de referência, na tabela do 
Anexo I e os complementos no Anexo II.  
 
HABILITAÇÃO: a listagem dos documentos, condições e exigências para habilitação 
neste certame estão dispostos no Anexo II.  
 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: www.bll.org.br - BOLSA DE LICITAÇÕES DO 
BRASIL - BLL  
 
CREDENCIAMENTO: a partir da publicação deste Edital até o início da Sessão 
Pública 
 
DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 23/03/2023 às14h 

(quatorze horas) quando se dará a abertura das Fichas Técnicas Descritivas - 

propostas iniciais apresentadas pelas proponentes e o início da verificação destas 

propostas, mediante ao que foi exigido no Termo de Referência e na tabela do Anexo 

I, de forma que o Pregoeiro possa aceitar ou recusar, distintamente, cada proposta 

inicial apresentada.  

INÍCIO DA ETAPA PARA ENVIO DE LANCES: sob o comando do Pregoeiro, após 

completar a análise das propostas iniciais inseridas no Anexo III - Ficha Técnica 

Descritiva e os respectivos aceites ou recusas, conforme o caso, bem como a 

classificação provisória promovida pelo próprio sistema eletrônico.  

HORÁRIO PRATICADO NESTE CERTAME: para todas as referências na condução 

deste processo licitatório será seguido o horário oficial de Brasília - DF.  

http://www.bll.org.br/
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OUTRAS INFORMAÇÕES: estão dispostas nos Anexos I e II deste Edital 

PREGOEIRO: Ana Paula Franco da Rosa R Santos. 

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - O presente processo licitatório na modalidade de PREGÃO na FORMA 

ELETRÔNICA será realizado em Sessão Pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases através 

do Sistema de Pregão Eletrônico da BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL  

1.2 - A utilização do sistema de pregão eletrônico da BOLSA DE LICITAÇÕES DO 

BRASIL - BLL está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei 10.520 de 17 

de julho de 2002. 

1.2.1 - O sistema que será usado nesta licitação está adequado ao Decreto Federal 

nº 10.024/2019 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1.912/2021. 

1.3 - O sistema de PREGÃO, na FORMA ELETRÔNICA da BOLSA DE LICITAÇÕES 

DO BRASIL - BLL é certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada 

no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil). 

1.4 - Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro (a) designado (a) pela 

Administração Municipal Licitadora, com o apoio técnico e operacional da BOLSA DE 

LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL - www.bll.org.br - e-mail: contato@bll.org.br - telefone 

(41) 3097.4600 

1.5 - O presente Edital se submete integralmente na legislação mencionada no seu 

preâmbulo para atender aos benefícios concedidos a ME - microempresa e empresa 

de pequeno porte - EPP pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores para 

a ME - microempresa e empresa de pequeno porte - EPP, conforme dispuser o Anexo 

II deste Edital.  

 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1 - Poderão participar desta licitação, PESSOAS JURÍDICAS que seus objetos 

contratuais sejam condizentes com o objeto licitado, que estejam cadastradas ou que 

o façam na forma e prazo legal e que satisfaçam as exigências deste Edital e seus 

Anexos. 

2.2 - Poderão participar também desta licitação, quando for o caso, as PESSOAS 

FÍSICAS, conforme e se dispuser explicitamente as condições no Anexo II deste 

Edital.  
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2.2.1 - Quando for autorizada a participação de pessoas físicas no certame as 

condições e impedimentos abaixo descritos, a elas serão estendidos, no que couber.    

2.3 - Sendo a licitação com participação exclusiva para Microempresas - ME e para 

Empresas de Pequeno Porte - EPP, o Anexo II deste Edital estabelecerá as condições 

e exigências do tratamento diferenciado, como dispõe o art. 48 da LC nº 123/2006 e 

alterações posteriores.  

2.4 - Não será admitida a participação neste processo a empresa: 

2.4.1 - Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação ou ainda, em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, desde que apresente certidão que esclareça, satisfatoriamente, a 

natureza, o motivo e o estado da ação ou da dívida denunciada, para efeito de 

consideração e verificação de viabilidade econômica para executar o objeto licitado, 

através de imediata diligência, para fins de habilitação. 

2.4.2 - Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe 

do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo 

único, da Lei nº8.666/93. 

2.4.3 - Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, 

Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal SUSPENSO.  

2.4.4 - Que esteja reunida em consórcio ou coligação, EXCETO, quando o Anexo II 

do Edital dispuser sobre esta possibilidade e disciplinar sobre a permissibilidade. 

2.4.5 - Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma 

licitante. 

2.4.6 - Estrangeira que não funcione no País. 

2.5 - Os DOCUMENTOS das licitantes proponentes que deverão ser enviados para 

fins de HABILITAÇÃO estão listados no Anexo II deste Edital.  

2.6 - Para participar deste processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico a 

interessada deverá previamente se credenciar junto à BOLSA BRASILEIRA DE 

LICITAÇÕES, provedora do sistema, através de chave de identificação e senha 

pessoal intransferível, com a apresentação da FICHA TÉCNICA DESCRITIVA e 

outros documentos. 

2.7 - A FICHA TÉCNICA DESCRITIVA deverá conter todas as especificações dos 

itens do objeto licitado no Anexo III deste Edital, SEM IDENTIFICAR-SE, sob pena de 

desclassificação. 

2.7.1 – Entende-se como FICHA TÉCNICA DESCRITIVA o cadastro da proposta na 

plataforma de BLL, observando-se a descrição dos lotes / itens e não inserindo 

informações que possam identificar a licitante. 
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2.8 - Como requisito para participação neste processo licitatório na modalidade de 

Pregão Eletrônico a licitante deverá se manifestar inserindo na plataforma no campo 

próprio o modelo do Anexo IV, declarando que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua oferta de preços inserida conforme modelo do Anexo III e 

também inserida na proposta de preço do Anexo VI deste Edital está em conformidade 

com as exigências do instrumento convocatório. 

2.8.1 - Caso a licitante proponente seja ME ou EPP e que desejar fazer uso dos 

benefícios da Lei Complementar 123/2006, deverá informar sua condição conforme 

modelo do Anexo IV. 

2.9 - A IDENTIFICAÇÃO da licitante proponente somente ocorrerá após ser declarada 

vencedora e o envio da sua proposta final realinhada, com uso do modelo do Anexo 

VI. 

2.10 - Caso a ME - microempresa ou a EPP - empresa de pequeno porte não proceda 

como na forma estabelecida, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios 

concedidos pela Lei Complementar nº123/2006. 

3 - DO ACESSO AO EDITAL E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - Este Edital estará disponível, no site www.bll.org.br, no site da Prefeitura 

Licitadora www.itamonte.mg.gov.br e ainda poderão ser enviados por e-mail, desde 

que haja solicitação ao Setor de Licitações, ou ao Pregoeiro da Licitadora. 

3.2 - Os ESCLARECIMENTOS referentes ao CREDENCIAMENTO junto à BOLSA DE 

LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL, provedora do sistema usado neste Pregão 

Eletrônico, poderão ser obtidos através do telefone (41) 3097.4600 ou pelo e-mail: 

contato@bll.org.br 

3.3 - O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema deste processo 

licitatório implica na sua responsabilidade e de seu representante legal pelos atos 

praticados e na presunção da capacidade técnica e habilitatória para a realização das 

transações inerentes a este pregão eletrônico. 

 

4 - DA CONDUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

4.1 - O sistema está configurado para realizar todas as etapas do processo licitatório 

na modalidade de Pregão Eletrônico, compreendendo a publicação do edital, 

credenciamento dos participantes, recebimento de propostas e documentos, abertura 

e exame das propostas apresentadas, lances, desempate para ME/EPP, classificação 

e aceitação do melhor lance, julgamento de habilitação, declaração da licitante 

vencedora, recebimento solicitações para esclarecimentos, recursos, adjudicação e 

homologação do objeto e ata eletrônica. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE / MG 

Secretaria de Administração e Finanças 

Setor de Licitações 

4.2 - O presente processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico será 

conduzido pelo Pregoeiro da Licitadora, com o auxílio da Equipe de Apoio, com as 

seguintes atribuições: 

4.2.1 - Conduzir a Sessão Pública; 

4.2.2 - Receber, examinar, responder e decidir sobre os pedidos de esclarecimentos 

e as impugnações ao Edital e Anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

4.2.3 - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no Edital para sua aceitabilidade; 

4.2.4 - Classificar e/ou Desclassificar propostas que não estiverem de acordo com as 

exigências do Edital e seus Anexos; 

4.2.5 - Coordenar a Sessão Pública e o envio de lances; 

4.2.6 - Indicar a proposta com lance de MENOR PREÇO, respeitando os benefícios à 

ME - Microempresa e EPP - Empresas de Pequeno Porte; 

4.2.7 - Verificar e julgar as condições para habilitação; 

4.2.8 - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

4.2.9 - Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

4.2.10 - Indicar a licitante vencedora do certame; 

4.2.11 - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

4.2.12 - Preparar e determinar as publicações de exigência legal; 

4.2.13 - Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;  

4.2.14 - Encaminhar o processo devidamente instruído à Autoridade Superior e propor 

a sua homologação; 

4.2.15 - Solicitar manifestação da assessoria jurídica, administrativa ou de outros 

setores da Administração, de modo a subsidiar a tomada decisão; 

4.2.16 - Abrir procedimento administrativo para apuração de irregularidades inerentes 

ao processo licitatório, visando à aplicação de penalidades previstas na legislação. 

4.3 - OBSERVAÇÃO: o sistema informatizado em uso nesta licitação disponibilizará 

campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as licitantes. 

 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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5.1 - Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.bll.org.br, bem como 
no site www.itamonte.mg.gov.br e em jornal da Imprensa Oficial do Estado ou Federal, 
conforme o caso, as licitantes proponentes poderão encaminhar o credenciamento 
através de cadastro na plataforma da BLL juntamente com o cadastro da proposta 
conforme modelo da FICHA TÉCNICA DESCRITIVA do Anexo III do Edital, SEM SE 
IDENTIFICAR, com uso da senha de acesso, fazendo inserir a sua oferta inicial para 
os itens que deseja disputar, OBRIGATORIAMENTE, descrevendo sem rasuras e 
entrelinhas as especificações de cada item, a marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, valores unitários e totais, bem como outras informações conforme 
exigidas no termo de referência do Anexo I e e/ou do Anexo II deste Edital. 

5.1.1 - Além do cadastro da proposta Inicial conforme modelo do Anexo III a licitante 
deverá enviar, pelo sistema eletrônico, todos os documentos listados no Anexo II, bem 
ainda as declarações do Anexo IV - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos 
de Habilitação e Declaração de Enquadramento - ME e EPP (quando couber) e do 
Anexo V - Declarações legais. 

5.1.2 - Explicita-se que no preenchimento da proposta inicial na plataforma da BLL, 
conforme modelo do Anexo III a licitante não deverá constar os seus dados 
comerciais, tendo em vista que não pode identificar-se, sob pena de desclassificação. 

5.1.2.1 – Caso a marca do produto ou serviço ofertado venha a caracterizar a 
identificação da empresa, ao cadastrar a proposta na plataforma da BLL, conforme 
modelo do Anexo III, deverá constar no campo marca o termo “marca própria”, que 
será devidamente conferida e identificada após a fase de lances quando se dará a 
abertura da proposta conforme modelo do Anexo VI. 

5.2 - A participação e envio da proposta de preços e todos os documentos como 
exigido neste processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico se dará por 
meio de chave e digitação da senha pessoal e intransferível do representante da 
licitante credenciada, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, 
observados a data e horários estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 

5.2.1 - A licitante poderá RETIRAR ou SUBSTITUIR a proposta e/ou os documentos 
de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até o exato momento da 
abertura da Sessão Pública, horário previsto e explicitado no preâmbulo deste Edital.  
 
5.3 - A licitante poderá deixar de anexar documentos constantes no Cadastro de 
Fornecedores e listados como exigência de cumprimento para habilitação, desde que 
estejam em plena validade, enviando somente o seu CRC - CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL.  
 
5.3.1 - Os documentos listados no Anexo II deste Edital para habilitação e que não 
constarem no Cadastro de Fornecedores - Certificado da proponente ou que estejam 
com validade vencida deverão ser enviados juntamente com a proposta de preços;  
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5.3.2 - O não-cumprimento por parte da licitante do envio dos documentos de 
habilitação, na forma e prazos acima estabelecidos, acarretará a sua automática 
inabilitação.  
 
5.3.3 - As demais licitantes poderão ter acesso ao Cadastro de Fornecedores e ao 
Certificado de Registro Cadastral - CRC da licitante detentora da melhor proposta para 
verificação.  
 
5.3.4 - É obrigação da licitante atualizar previamente os seus documentos arquivados 
no Cadastro de Fornecedores e que tenham prazo de validade, caso faça opção pelo 
envio do CRC.  
 
5.4 - Caso necessário e requerido pelo Pregoeiro, a detentora da melhor proposta 
poderá enviar documentos COMPLEMENTARES aos já enviados com a proposta de 
preço, para melhor esclarecimento de dissipação de dúvidas, tanto para o aceite final 
da proposta como para habilitação, dentro do prazo de 2h (duas horas), contado do 
momento da requisição. 
 
5.4.1 - O não-cumprimento por parte da licitante do envio dos documentos 
complementares para habilitação, no prazo estabelecido, o Pregoeiro analisará os 
documentos da empresa licitante que estiver posicionada na classificação 
subsequente, de modo a dar sequência no processo. 
 
5.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante que ofertou 
a melhor proposta e estiver como primeira classificada serão disponibilizados para 
avaliação do Pregoeiro e para acesso público, inclusive para as licitantes que 
estiverem participando do processo, somente após o encerramento do envio de 
lances. 
 
5.6 - A licitante juntará declaração em campo próprio do sistema, conforme modelo do 
Anexo IV, o cumprimento dos requisitos para a sua habilitação e a conformidade de 
sua proposta inicial, bem como com a proposta de preços identificada no Anexo VI, 
conforme as exigências do edital. A falsidade que for declarada levará a licitante às 
sanções previstas neste Edital, no que couber.  
 
5.7 - No preenchimento da PROPOSTA FINAL - modelo no ANEXO VI, deverá ser 
obrigatoriamente conexa com a Ficha Técnica Descritiva do objeto - ANEXO III, 
devendo descrever os itens com os preços DEVIDAMENTE REALINHADOS e em 
conformidade com a sua proposta final. 
 
5.8 - No preenchimento da proposta inicial na plataforma da BLL, conforme modelo 
apresentado na Ficha Técnica Descritiva - Anexo III, a proponente deverá, 
obrigatoriamente, descrever as especificações dos itens, marcas, valores unitários e 
totais dos produtos ofertados. 
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5.8.1 - Quando da inserção dos valores unitários e totais ofertados, a licitante deverá 
lançar somente com 2 (duas) casas decimais (após a vírgula) preferencialmente 
digitados, sem rasuras e com o valor total grafado por extenso. 
 
5.8.2 – É obrigatório o cadastro da declaração conforme modelo descrito no anexo IV, 
dos requisitos de habilitação e, conforme o caso, se estiver sob o regime de ME ou 
EPP, sob pena de ser desclassificada. 
 
5.9 - No preenchimento da PROPOSTA FINAL DE PREÇOS, após ser declarada 
vencedora - modelo no ANEXO VI, a proponente deverá, obrigatoriamente, 
transcrever ao que constou na proposta inicial, com EXATIDÃO e que serão 
indispensáveis para a execução do objeto, com os preços devidamente realinhados 
com a última oferta considerada vencedora, bem como os dados completos da 
empresa, de modo a IDENTIFICAR-SE. 
 
5.9.1 - A licitante proponente deverá, obrigatoriamente, rubricar todas as folhas da sua 
proposta final, modelo do Anexo VI e assinar na última folha, e caso não cumpra essa 
exigência será motivo para a imediata desclassificação da proposta final.  
 
5.10 - A não inserção das informações, especificações e marcas dos produtos 
ofertados na proposta inicial conforme o modelo descrito no Anexo III como na 
PROPOSTA FINAL, modelo no Anexo VI, implicará na desclassificação da empresa 
licitante, EXCETO quando os Anexos I e II dispuserem sobre a dispensabilidade de 
inserir a marca em algum item do objeto licitado. 
 
5.10.1 - A falta da inserção dos referidos dados, como exigido, levará a sumária 
desclassificação da Proposta imediatamente na primeira análise e julgamento no 
início da Sessão Pública.  
 
5.10.2 - Caso o produto ofertado não atenda as especificações mínimas, conforme 
descrito no Anexo I do edital, o pregoeiro após comprovar o não atendimento do 
produto ofertado, desclassificará a Proposta na fase de análise e julgamento destas, 
no início da Sessão Pública. 
 
5.11 - O objeto e os seus itens deverão, obrigatoriamente, conter as descrições, 
informações e especificações como exigido pelos Anexo I - Termo de Referência e 
Anexo II deste Edital. 
 
5.12 - A licitante será a única responsável por todas as propostas cadastradas 
conforme modelo da Ficha Técnica Descritiva Anexo III e respectivos documentos; 
 
5.12.1 - A transcrição dos dados dos itens cadastrados na proposta inicial para o 
modelo do Anexo VI - PROPOSTA FINAL DE PREÇOS, após encerramento da 
sessão de lances e declaração da vencedora, deverá guardar EXATIDÃO, tendo em 
vista que pela PROPOSTA INICIAL haverá o aceite e classificação das propostas e 
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no Anexo VI estará explícita a proposta ofertada para todos os efeitos para a execução 
do objeto, além da identificação da proponente. 
 
5.13 - É de exclusiva responsabilidade da licitante proponente, usuária do sistema 
eletrônico, o sigilo da sua senha de participação neste processo, não cabendo à 
BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da respectiva senha, ainda que por terceiros, bem como 
assume como verdadeiras as suas transações, sua proposta e lances ofertados e 
seus documentos enviados. 
 
5.14 - A prazo de validade da Proposta constante do Anexo VI será de 60 (sessenta) 
dias, contados da data da Sessão Pública deste processo de Pregão Eletrônico. 
 
5.15 - A Proposta enviada será considerada desclassificada no momento da sua 
análise e julgamento, quando conflitar com as exigências do Edital e Anexos, e ainda:  
 
5.15.1 - Ofertada com mais de 02 (duas) casas de decimais em seus valores unitários; 
 
5.15.2 - Que esteja sua descrição incompleta, isto é, não contenha informação (ões) 
suficiente (s) que permita (m) a perfeita identificação do produto licitado; 
 
5.15.3 - Quando o preço ofertado for superior ao máximo aceitável ou considerado 
inexequível; 
 
5.15.4 - Que não contenha os dados solicitados no modelo do Anexo VI deste Edital. 
 
5.16 - Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerá 
a forma por extenso. Não constando o valor por extenso, mas o numérico estando 
legível e sem rasuras será aceito.  
 
5.17 - Quando do preenchimento da OFERTA INICIAL, a licitante proponente deverá 
fazer a sua oferta, incluindo todos os custos com a folha de pagamento do seu 
pessoal, dos encargos sociais, trabalhistas previdenciários, aqueles que incidam ou 
venham a incidir sobre a execução do objeto licitado, ainda o transporte até o local do 
fornecimento ou da prestação dos serviços, endereço fixado no ANEXO II deste Edital, 
não sendo permitida a inclusão posterior de quaisquer acréscimos no valor ofertado, 
seja por qualquer motivação intentada. 
 
 
6 - INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS 
 
6.1 - No horário previsto no preâmbulo deste Edital terá início à Sessão Pública do 
Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, SEM 
CONHECER AS LICITANTES OFERTANTES, e passará o Pregoeiro a avaliar as 
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respectiva propostas em conformidade com as exigências e descrições dos itens 
constantes na TABELA do Anexo I do Edital e no Termo de Referência, de forma a se 
posicionar sobre a ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS INICIAIS, classificando as 
que forrem aceitáveis e desclassificando as que não atenderam ao que foi exigido 
para sua descrição ou que a descrição não atenda a exata conformidade como 
exigida. 
 
6.1.1 - Além da descrição de cada item, também serão avaliados os valores máximos 
aceitáveis, tanto por item como o valor total, conforme disposto nos Anexos I e II deste 
Edital.  
 
6.1.2 - Sendo ofertado valor superior ao indicado como máximo aceitável, a proposta 
da licitante será desclassificada. 
 
6.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas (ofertas iniciais conforme 
modelo apresentado no Anexo III) e desclassificará aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 
 
6.2.1 - A desclassificação da Proposta (oferta inicial) será fundamentada e registrada 
na ATA da Sessão Pública, no sistema eletrônico, com acompanhamento dos 
participantes em tempo real.  
 
6.3 - O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não estiver 
constando nos Anexos I e/ou II deste Edital, possuirá caráter SIGILOSO e será 
disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. Porém, será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento 
do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e 
das demais informações necessárias à elaboração das propostas.  
 
6.3.1 - Quando se tratar de proposta pelo critério de julgamento pelo maior desconto, 
o valor máximo aceitável será público desde a publicação deste edital.  
 
6.4 - O sistema eletrônico em uso neste processo ordenará automaticamente e 
indicará ao Pregoeiro a ordem de classificação das propostas aceitas para o início da 
etapa de lances.  
 
6.5 - Após avaliação e aceitação das propostas (ofertas iniciais) - sem identificar a 
proponente, será iniciada a etapa competitiva de lances, quando os representantes 
das licitantes proponentes deverão estar conectados ao sistema eletrônico para 
participar da sessão de lances. 
 
 
7 - FASE COMPETITIVA - SESSÃO DE LANCES - MODOS DE DISPUTA 
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7.1 - Com as propostas na ordem de classificação, inicia-se a fase competitiva, 
oportunidade em que as licitantes poderão ENCAMINHAR LANCES 
EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. 
 
7.1.1 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado 
para abertura da Sessão Pública e as regras estabelecidas quanto a forma de disputa.  
 
7.1.2 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro, tendo em vista que a licitante será imediatamente 
informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro. 
 
7.2 - A licitante proponente somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual 
de desconto ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico, 
observando, quando houver, O INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES 
OU DE PERCENTUAIS ENTRE OS LANCES, estipulado no Anexo II deste Edital, e 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 
que cobrir a melhor oferta. 
 
7.3 - Durante a Sessão Pública, as licitantes proponentes serão informadas, em tempo 
real, o valor do MENOR lance registrado, VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA 
LICITANTE PROPONENTE. 
 
7.4 - Na hipótese de o sistema eletrônico usado na Sessão Pública desconectar para 
o Pregoeiro no decorrer da etapa da sessão de lances e permanecer acessível as 
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
7.4.1 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por 
tempo superior a 10min. (dez minutos), a Sessão Pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas 24 h (vinte e quatro horas) a contar da comunicação do fato 
as licitantes proponentes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.5 - Constará no Anexo II deste Edital o MODO DISPUTA na sessão de lances, qual 
seja, se do modo ABERTO ou do modo ABERTO E FECHADO.  
 
7.6 - Sendo a disputa no modo ABERTO, a etapa para o envio de lances durará 
10min. (dez minutos) e, após este prazo, será prorrogada automaticamente pelo 
sistema enquanto houver lance ofertado nos últimos 2min. (dois minutos) no período 
de duração da Sessão Pública. 
 
7.6.1 - A referida prorrogação automática de 2 min. (dois minutos) ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive quando se tratar de lances intermediários. 
 
7.6.2 - Não havendo novos lances no prazo de 2min. (dois minutos) - forma 
estabelecida, a sessão de lances será ENCERRADA AUTOMATICAMENTE. 
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7.6.3 - Encerrada automaticamente a sessão de lances, o Pregoeiro, com 
assessoramento da Equipe de Apoio, PODERÁ admitir o reinício da etapa de envio 
de lances, em prol da consecução de MELHOR PREÇO.  
 
7.7 - Sendo a disputa no modo ABERTO e FECHADO, a etapa de lances terá duração 
de 15min. (quinze minutos). 
 
7.7.1 - Encerrado este prazo e transcorrido o período de ATÉ 10min. (dez minutos), 
ALEATORIAMENTE determinado, a recepção de lances será AUTOMATICAMENTE 
ENCERRADA. 
 
7.7.2 - Sendo encerrada esta sessão de lances, o sistema abrirá a oportunidade para 
que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 
10% (dez por cento), superiores, àquela, possam ofertar um lance FINAL e FECHADO 
em até 5min. (cinco minutos), que será SIGILOSO até o encerramento deste prazo. 
 
7.7.3 - Não existindo, no mínimo, três ofertas nas condições do item anterior, os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo 
de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até 5min. (cinco minutos), 
que será SIGILOSO até o encerramento do prazo. 
 
7.7.4 - NÃO EXISTINDO LANCE FINAL E FECHADO, haverá o reinício da ETAPA 
FECHADA para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5min. (cinco minutos), 
que será SIGILOSO até o encerramento deste prazo.  
 
7.7.5 - Não havendo licitante classificada na etapa de lance final e FECHADO que 
atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro PODERÁ, auxiliado pela Equipe 
de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do 
item anterior.  
 
7.7.6 - Para que seja possível aplicar os itens anteriores o sistema eletrônico ordenará 
os lances em ordem crescente de vantajosidade. 
 
 
8 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DECLARAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA  
 
8.1 - Os critérios de julgamento a serem empregados para seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração Licitadora serão os de MENOR PREÇO, conforme 
dispuser e constar dos Anexos I e/ou II deste Edital. 
 
8.1.1 - Os critérios fixados são objetivos e definirão para indicação do MELHOR 
PREÇO para ser contratado, considerando os prazos para a execução do objeto, as 
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suas especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade 
e as demais condições estabelecidas nos referidos anexos.  
 
8.2 - Encerrada a etapa de envio de lances, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado o MENOR 
PREÇO, para que seja obtida MELHOR PROPOSTA, sendo vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas no Edital e seus Anexos  
 
8.2.1 - Esta negociação durante a Sessão Pública poderá ser acompanhada pelas 
demais licitantes.  
 
8.3 - A NEGOCIAÇÃO com a detentora do MENOR PREÇO, para obtenção do 
MELHOR PREÇO, DEVERÁ ocorrer em prazo máximo, já estipulado, de 2h (duas 
horas), contado da solicitação do Pregoeiro pelo sistema eletrônico, para que a 
licitante proponente envie A PROPOSTA FINAL conforme a negociação mencionada, 
isto é, devidamente REALINHADA e, se necessário, acompanhada de documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado. 
 
8.4 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto, à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado e o MELHOR PREÇO encontrado para sua 
ACEITAÇÃO FINAL e ANUNCIARÁ a detentora da MELHOR PROPOSTA, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances, com a obtenção do MENOR 
PREÇO, conforme o caso.  
 
8.5 - Na hipótese de a melhor proposta não for aceitável ou que a licitante não atenda 
às exigências previstas no Edital e Anexos, para habilitação, o Pregoeiro examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda totalmente as exigências do edital. 
 
8.6 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço ou maior desconto de percentual, como enviada pelo 
sistema eletrônico, o valor estimado ou máximo estipulado. Constatando-se que a 
proposta atendeu ao que foi exigido neste Edital e seus Anexos, após a negociação 
nas condições referidas acima, com o melhor preço encontrado, o objeto poderá ser 
adjudicado à proponente, após a sua habilitação. 
 
8.7 - A licitante, após ser declarada vencedora do certame, seja no total licitado, seja 
por lote ou por itens, NÃO PODERÁ exercitar a vontade de DESISTIR, tanto da 
adjudicação do lote por inteiro ou por algum item do lote, quanto pelo acatamento da 
execução do objeto, pois será entendido como comportamento inidôneo, reprovável e 
prejudicial à contratação pretendida pela Administração.  
 
8.7.1 - A licitante, mesmo que tenha conhecimento da impossibilidade da desistência 
da proposta por inteira ou mesmo de algum item, após ser declarada vencedora, e 
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ainda assim praticar tal ato, ainda que não aceito, arcará com as penalidades cabíveis 
à espécie.  
 
8.7.2 - A impossibilidade de desistência de algum item ofertado se estenderá durante 
a execução do objeto, bem como a aplicação das penalidades cabíveis caso ocorra 
tal condição/situação.  
 
8.8 - Quando previsto nos Anexos I e/ou II deste Edital, a licitante vencedora do 
certame, por item ou por lote, deverá encaminhar no prazo estipulado, como condição 
para assinar o Contrato a ser firmado ou o Temo de Compromisso da Ata de Registro 
de Preços, planilha com composição de preços da proposta ofertada ou planilha 
realinhada, conforme o caso, com os respectivos valores readequados e que serão 
usados na execução do objeto.  
 
8.8.1 - Ressalta-se que PLANILHA REALINHADA significa a readequação do valor 
inicial constante da proposta enviada (ficha técnica descritiva), devendo ser utilizado 
um desconto proporcional ponderado a cada item ofertado, a fim de que tenha 
em seu valor unitário o desconto compatível com a oferta global final.  
 
8.8.2 - O referido realinhamento (readequação de preços) será feito na tabela da 
Proposta ofertada - Anexo VI deste Edital.  
 

8.8.3 - A Licitante vencedora do certame que não apresentar a sua proposta com o 
REALINHAMENTO DOS PREÇOS OFERTADOS em até 2h (duas horas) após a 
convocação do pregoeiro pelo chat na plataforma da BLL será desclassificada. 
 
8.9 - Quaisquer outras exigências referentes à proposta de preços, seja para 
complementação ou explicações específicas, para efeito da oferta ou da própria 
descrição, estarão referenciadas no Anexo II deste Edital. 
 
8.10 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE DAS PROPOSTAS 
 
8.10.1 - O sistema em uso para o PREGÃO na FORMA ELETRÔNICA fará 
automaticamente a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art.44 e art. 45 
da Lei Complementar nº123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no 
§2º, do art. 3º, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese, c/c o §2º do art. 
45, pelo sistema eletrônico, ambos da Lei nº8.666/93. 
 
8.10.2 - Caso não haja envio de lances na fase competitiva, os referidos critérios de 
desempate serão aplicados na abertura de todas as propostas de preço, no início da 
Sessão Pública. 
 
8.11 - O Pregoeiro poderá solicitar o envio de documentos complementares e 
explicativos, dentre aqueles já enviados, para fins de elucidar qualquer dúvida do que 
foi ofertado.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
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8.12 - Quando a licitação na modalidade de pregão for realizada para o sistema de 
registro de preços, quando a proposta da licitante vencedora não atender ao 
quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada outra licitante, 
obedecendo a ordem classificatória, para atender a quantidade necessária do total 
estimado, OBSERVADO O PREÇO DA PROPOSTA VENCEDORA, precedida de 
análise e julgamento da respectiva documentação para habilitação.  
 
 
9 - JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DA DETENTORA DA MELHOR 
PROPOSTA 
 
9.1 - Concluída a fase de classificação das propostas, após a declaração da licitante 

detentora da MELHOR PROPOSTA - Menor Preço, o Pregoeiro analisará e julgará os 

documentos enviados pelo sistema eletrônico quando do efetivo e definitivo 

credenciamento e apresentação da proposta inicial conforme o modelo apresentado 

no Anexo III - Ficha Técnica Descritiva. 

 
9.1.1 - Os documentos serão analisados e julgados mediante conferência com a 
listagem constante no Anexo II deste Edital, conforme critérios e condições para 
HABILITAÇÃO.  
 
9.1.2 - As certidões que não possuírem expresso prazo de validade serão aceitas até 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua emissão.  
 
9.1.3 - Os documentos emitidos pelos sites oficiais poderão ser conferidos quando 
necessário ou quando apresentarem algum tipo de rasura ou falta de bom 
entendimento.  
 
9.1.4 - Qualquer documento apresentado que demonstrar rasura, falta de informação 
ou bom entendimento será causa de diligência junto ao Órgão emissor para 
conferência. 
 
9.1.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação da inscrição do 
CNPJ/CPF diferentes ou digitados erroneamente nos diversos documentos, salvo 
aqueles permitidos. 
 
9.2 - A documentação apresentada pela licitante que ofertou o MELHOR PREÇO 
sendo aceita, por ter cumprido todas as exigências para habilitação, constantes neste 
Edital e em especial no seu Anexo II, será considerada HABILITADA e será 
DECLARADA VENCEDORA do certame.  
 
9.3 - Caso a licitante seja considerada INABILITADA, por não ter cumprido todas as 
exigências do Edital, em especial aquelas listadas no Anexo II, serão analisadas as 
propostas na ordem classificatória, como referido acima, e, da mesma forma o elenco 
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dos documentos, até que se encontre uma licitante que seja considerada habilitada e 
cuja proposta tenha sido aceita. 
 
9.4 - Constatando-se a existência de sanção à licitante pela Administração Municipal 
e/ou declaração de inidoneidade em qualquer esfera de Governo, o Pregoeiro 
reputará a licitante INABILITADA, por falta de condições de participação no certame. 
 
9.5 - Havendo INABILITAÇÃO de alguma licitante haverá comunicação prévia a 
interessada para sua manifestação, no momento oportuno.  
 
9.6 - Constatando-se que a licitante proponente atendeu todos os requisitos de 
habilitação e sua proposta tendo sido aceita e sendo declarada vencedora do certame, 
abre-se o prazo para que as licitantes possam, em campo próprio do sistema, 
MANIFESTAR SUA INTENÇÃO DE RECORRER e, caso não o faça neste momento 
e motivadamente, terá o seu direito precluso. 
 
9.7 - Os documentos da licitante primeira classificada e declarada vencedora do 
certame poderão ser analisados pelas demais participantes, a partir do momento da 
sua disponibilização e publicidade, além do Cadastro de Fornecedores.  
 
9.8 - Quando da análise e julgamento da documentação das licitantes, aquelas que 
estiverem enquadradas na condição de ME ou EPP, receberão o tratamento 
diferenciado no que tange as regularidades FISCAL e TRABALHISTA, sendo exigida 
esta regularidade somente no ato da assinatura do Contrato ou do Termo de 
Compromisso da Ata de Registro de Preços. 
 
9.8.1 - A licitante enquadrada como ME ou EPP deverá apresentar a certidão ainda 
que com pendência para receber o benefício da LC 123/2006.  
 
9.9 - Para não haver a imediata inabilitação da ME ou EPP, pelos benefícios da LC 
123/2006, o Pregoeiro verificará nos sites eletrônicos oficiais a respectiva condição de 
regularidade. 
 
9.9.1 - O prazo para sanar a pendência será de 5 (cinco) dias úteis. 
 
 
10 - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
10.1 - O Pregoeiro PODERÁ, na análise e julgamento da habilitação e das propostas, 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas - documentos e sua 
validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada na ATA da Sessão 
Pública e acessível às licitantes, atribuindo validade e eficácia para fins de habilitação 
e classificação. 
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10.1.1 - Esta atuação do Pregoeiro é FACULTATIVA, porém, em alguns casos, 
necessária. No entanto, se providenciada deverá ser pautada nos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e 
eficiência, assegurando a ampla defesa e o contraditório, de modo a atender o 
interesse público. 
 
10.2 - O saneamento de erros e falhas que exigir do Pregoeiro que faça DILIGÊNCIA 
para verificação, a Sessão Pública deverá ser SUSPENSA e somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio às licitantes, pelo SISTEMA ELETRÔNICO com, no 
mínimo, 24 h (vinte e quatro horas) de antecedência, sendo obrigatória que a 
ocorrência seja registrada na ATA da Sessão Pública. 
 
10.2.1 - Não havendo necessidade de diligência, o saneamento será feito na mesma 
Sessão e de forma imediata. Porém, poderá ser objeto de recurso, devendo a 
ocorrência ser registrada na ATA.  
 
 
11 - DA ATA E RELATÓRIOS DESCRITIVOS DA SESSÃO PÚBLICA 
 
11.1 - O sistema de Pregão Eletrônico da BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES 
gerará ATA circunstanciada e relatório descritivo da Sessão Pública, individualmente 
por lote ou item negociado, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento 
e as ocorrências relevantes. 
 
11.2 - A ATA da Sessão Pública será disponibilizada na internet imediatamente após 
o seu encerramento, para acesso livre. 
 
 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade de todos os atos praticados, 
a Autoridade Competente adjudicará o objeto e encaminhará o processo à Autoridade 
Superior para homologar o processo licitatório. 
 
12.2 - Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar 
o processo devidamente instruído à Autoridade Superior e propor a homologação. 
 
 
13 - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
13.1 - Sendo homologada a licitação pela Autoridade Superior, a Licitadora convocará 
a licitante vencedora do certame para assinar o Termo de Compromisso da Ata de 
Registro de Preços, visando à execução do objeto desta licitação nos termos 
constantes do Anexo VII deste Edital. 
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13.1.1 - Para que o Termo de Compromisso seja assinado, a vencedora do certame 
deverá cumprir as condições e exigências constantes deste Edital, em especial no 
Anexo II, no que se refere ao que for determinado para esta etapa processual.  
 
13.1.2 - O prazo para assinatura do termo de compromisso será de até 5 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado por 
igual período, se de interesse da Administração, mediante requerimento.  
 
13.2 - O Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços deverá ser assinado 
pelo representante legal da licitante vencedora do certame ou por representante que 
apresente procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório e que 
explicite tal poder representativo. 
 
13.3 - A recusa injustificada da licitante vencedora do certame em assinar o Termo de 
Compromisso da Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido, sujeitará à 
aplicação das penalidades previstas neste Edital, podendo a Licitadora convidar, 
sucessivamente, por ordem de classificação, as demais licitantes, após comprovação 
da respectiva compatibilidade de proposta e habilitação, para assumir a execução do 
Compromisso. 
 
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DOS 
RECURSOS  
 
14.1 - Qualquer pessoa poderá IMPUGNAR os termos deste edital, POR MEIO 
ELETRÔNICO, até TRÊS DIAS ÚTEIS ANTERIORES à data fixada para abertura da 
Sessão Pública. 
 
14.2 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado 
pelos membros da Equipe de Apoio e pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 
e seus Anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de DOIS DIAS ÚTEIS, contado 
da data de recebimento da impugnação. 
 
14.3 - Sendo acolhida a impugnação ao Edital será definida nova data para a 
realização do certame, com publicidade nos mesmos veículos da publicação anterior.  
 
14.4 - Qualquer alteração ou modificação no texto do Edital ou nos Anexos deverá ser 
divulgada pelos mesmos veículos e formas como se deu a divulgação anterior, bem 
como iniciar a contagem de tempo para a realização da Sessão Pública de, no mínimo, 
8 (oito) dias úteis, EXCETO se, inquestionavelmente, a alteração/modificação não 
afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico das licitantes. 
 
14.5 - Qualquer pessoa poderá solicitar/requerer do Pregoeiro ESCLARECIMENTOS 
referentes ao processo licitatório, enviando seu pedido/requerimento por meio 
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eletrônico, até TRÊS DIAS ÚTEIS ANTERIORES à data fixada para abertura da 
Sessão Pública.  
 
14.5.1 - As respostas com os esclarecimentos deverão ser enviadas aos solicitantes, 
no prazo de DOIS DIAS ÚTEIS, a contar do recebimento do pedido/requerimento e 
serão devidamente divulgadas pelo sistema eletrônico e integrarão o processo 
licitatório.  
 
14.6 - Ao final da Sessão Pública, declarado a vencedora do certame, a 
licitante/proponente que desejar recorrer contra a decisão (ões) do Pregoeiro poderá 
fazê-lo, por meio do seu representante, MANIFESTANDO SUA INTENÇÃO DE 
INTERPOR RECURSO, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes 
facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.  
 
14.6.1 - As licitantes interessadas ficam, desde logo, intimadas a apresentar as suas 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar a partir do término 
do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses. 
 
14.7 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 
recurso; 
 
14.8 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante, quanto à intenção 
de recorrer, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a 
adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora. 
 
14.9 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela 
proponente. 
 
14.10 - O acolhimento do recurso administrativo importará na invalidação apenas dos 
atos que não podem ser aproveitados. 
 
14.11 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro TERÃO efeito suspensivo. 
 
14.12 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos, as impugnações e 
recursos que não forem identificados para que possam ser respondidos no prazo 
legal. 
 
 
15 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
15.1 - O Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, (minuta - Anexo VII), 
a ser firmado com a (s) licitante (s) adjudicatária (s), incluirá as condições 
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estabelecidas neste Edital e seus Anexos, necessárias à fiel execução do objeto 
licitado que o integrarão como se lá estivessem transcritas. 
 
15.2 - O prazo e vigência do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços 
desta licitação com definição no Anexo II deste Edital. 
 
15.3 - Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do Termo de Compromisso da Ata de Registro de 
Preços, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente 
comprovado, por meio de planilha analítica e documentação hábil, assinada por 
profissional habilitado, quando o prazo de execução exceder o prazo de validade da 
proposta apresentada. 
 
15.4 - A (s) licitante (s) adjudicatária (s) obriga-se a manter, durante toda a vigência 
do Termo de Compromisso, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação técnica e regularidade 
fiscal e trabalhista, como exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a sua execução. 
 
15.5 - O Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, a ser firmado com a 
Prefeitura Municipal Licitante não poderá ser objeto de cessão ou transferência, sob 
pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão; 
 
15.6 - Outras condições e exigências estão descritas nos Anexo II e VII deste Edital. 
 
 
16 - EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
16.1 - O fornecimento do objeto desta licitação, por lote ou item conforme dispuser a 
Autorização de Fornecimento - AF, deverá ser efetivado como consta nos Anexos I, II 
e em especial o VII, deste Edital, tais como a forma, prazos e endereço para entrega 
ou prestação de serviço, conforme as condições expressas na proposta. 
 
16.1.1 - A Prefeitura Licitadora se reserva no direito de, no ato da entrega do bem ou 
serviço, recusar no todo ou em parte, conforme o caso, item ou itens do objeto licitado 
que não atender as especificações solicitadas, ou ainda que for considerado 
inadequado para satisfazer ao que foi pactuado.  
 
16.1.2 - A Licitante vencedora do certame, por item, por lote ou de forma global, 
conforme o caso obriga-se a executar o objeto licitado nas exatas condições 
especificadas na proposta e exigências constantes dos Anexos I, II e VII, deste Edital. 
 
16.2 - A Prefeitura Licitadora não aceitará o fornecimento do objeto licitado, itens e/ou 
lotes, sem apresentação da AF - Autorização de Fornecimento, bem como 
desconforme a esta, ou ainda como dispuser o Termo de Compromisso da Ata de 
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Registro de Preços, sem que caiba qualquer ajuste e/ou indenização a licitante 
contratada. 
 
16.2.1 - A Autoridade Competente ou Superior designará servidor da Administração 
Municipal como responsável pelas expedições de AF e será responsável pelas 
conferências e baixas do que for executado.  
 
16.2.2 - O mesmo servidor designado para solicitar a emissão da AF ficará 
responsável para fiscalizar a execução do objeto contratado.  
 
16.3 - A Prefeitura Municipal Licitadora não se responsabilizará por qualquer 
fornecimento que não tenha havido a respectiva emissão de AF, ainda que a nota 
fiscal seja atesta por servidor municipal, tendo em vista a impossibilidade de 
conferência entre o que foi requisitado com o que estiver sendo entregue/executado.  
 
16.3.1 - Caso a licitante forneça qualquer bem sem a apresentação da AF - 
Autorização de Fornecimento, tal comportamento será por sua conta e risco, e arcará 
com as consequências pelo não recebimento do respectivo pagamento, eximindo a 
Administração Municipal de quaisquer responsabilidades, neste caso. 
 
16.4 - Outras condições e exigências estão descritas nos Anexos I, II e VII deste Edital. 
 
 
17 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
17.1 - O pagamento será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, 
junto a área financeira desta Prefeitura Municipal e/ou conforme disposto nos Anexos 
II e VII deste Edital, quando serão conferidas as regularidades com o FGTS, INSS e 
TRABALHISTA.  
 
17.2 - Outras condições e exigências estão dispostas nos Anexos II e VII deste Edital. 
 
 
18 - DAS PENALIDADES 
 
18.1 - A licitante vencedora do certame que se recusar assinar o Termo de 
Compromisso da Ata de Registro de Preços, que se recusar a acatar a Autorização 
de Fornecimento - AF, que ensejar o retardamento da execução do objeto licitado, que 
não mantiver a proposta, que não mantiver a sua regularidade fiscal e trabalhista, que 
comportar-se de modo inadequado ou apresentar qualquer declaração falsa, estará 
sujeita à aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com esta 
Administração Licitadora, pelo prazo de até cinco anos, além de outras cominações 
legais. 
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18.2 - A recusa da adjudicatária em não assinar o Termo de Compromisso da Ata de 
Registro de Preços, ou se comportar inadequadamente em prejuízo da Administração 
ou ainda retardar a execução do objeto licitado está sujeita a multa no percentual de 
5% (cinco por cento) do valor estimado na contratação que a adjudicatária tiver sido 
vencedora, além de outras cominações legais. 
 
18.3 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela adjudicatária 
caracterizará a inadimplência, sujeitando-se às penalidades estipuladas e previstas 
no Contrato Administrativo ou no Termo de Compromisso da Ata de Registro de 
Preços - Anexo VII, deste Edital, conforme o caso, tais como: advertência, multa e 
suspensão de contratar com a Administração Municipal Licitadora. 
 
18.4 - A penalidade de advertência prevista será aplicada pela Administração 
Municipal, de ofício ou mediante proposta do responsável pela fiscalização da 
execução do objeto. 
 
18.5 - As demais condições e o alcance da aplicação das penalidades aqui previstas, 
garantindo sempre o direito do contraditório e à ampla defesa, estão descritas no 
Anexo VII - Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços. 
 
 
19 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1 - As despesas com o fornecimento do objeto licitado neste Edital correrão à conta 
dos recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias: 
02.06.01 | 12.306.0023.2017 | 3.3.90.30.00 
02.06.01 | 12.306.0023.2017 | 3.3.90.30.00 
02.06.01 | 12.306.0023.2018 | 3.3.90.30.00 
02.06.01 | 12.306.0023.2018 | 3.3.90.30.00 
 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1 - A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo 
a Prefeitura Licitadora REVOGÁ-LA, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fatos supervenientes devidamente comprovados ou ANULÁ-LA 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, 
disponibilizado no sistema eletrônico para conhecimento dos participantes desta 
licitação. 
 
20.2 - A Prefeitura Municipal Licitadora poderá, ainda, prorrogar a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas e documentos ou para abertura da Sessão 
Pública, com a devida publicidade. 
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20.3 - A licitante é a única responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
20.3.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o 
tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a não convocação para assinar o 
Termo de Compromisso, ou ainda se já tiver assinado, a sua imediata rescisão, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
20.4 - A licitante responderá administrativa, civil e criminalmente por todas as 
informações e documentos apresentados que não forem corretos, verídicos ou que 
sejam adulterados. 
 
20.5 - A licitante intimada para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverá 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
 
20.6 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 
afastamento/desclassificação da licitante proponente, desde que seja possível a 
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
 
20.7 - As normas que disciplinam este processo licitatório, na modalidade de Pregão 
Eletrônico, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 
licitantes proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.8 - É facultada ao Pregoeiro, a Autoridade Superior ou Competente, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de DILIGÊNCIA destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo. 
 
20.9 - Os horários estabelecidos no edital, nos avisos e durante a Sessão Pública 
observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo 
e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
20.10 - Os participantes de licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, 
têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste 
Edital e poderão acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, pelo sistema 
eletrônico. 
 
20.11 - Os arquivos e registros digitais relativos a este processo licitatório serão 
arquivados pela Licitadora e permanecerão à disposição dos órgãos de controle 
interno e externo. 
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20.12 - O presente Edital foi previamente analisado e aprovado pela Assessoria 
Jurídica da Prefeitura Municipal Licitadora, constante de parecer que se encontra 
anexo ao processo. 
 
20.13 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão Pública será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário, 
pelo Pregoeiro.  
 
20.14 - As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas às 
licitantes proponentes, EXCLUSIVAMENTE pelo sistema eletrônico. 
 
20.15 - Os atos e procedimentos decorrentes da presente licitação serão ainda 
publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no site www.bll.org.br e 
no site da Prefeitura www.itamonte.mg.gov.br - Assim sendo, os prazos previstos 
correrão a partir da última publicação. 
 
20.16 - As informações complementares poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro ou 
no Setor de Licitações, com endereço na Rua Prefeito José Ribeiro Pereira Filho, 206 
– Centro em Itamonte – MG. 
 
20.17 - Não cabe à BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES qualquer 
responsabilidade pelas obrigações assumidas pelas licitantes fornecedoras 
para com a Prefeitura Licitadora, em especial com relação à forma e às condições de 
entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 
 
20.18 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro com auxílio 
da Equipe de Apoio e participação da Autoridade Competente, no que couber. 
 
20.19 - O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Edital 
licitatório é o da Comarca de Itamonte – MG. 
 
 
21 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 
 
21.1 - Anexo I -  Descrição do objeto licitado 
 
21.2 - Anexo II - Descrição da Documentação e outras condições para a Execução 
 
21.3 - Anexo III - Modelo de Ficha Técnica Descritiva do Objeto 
 
21.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de Enquadramento - ME e EPP e de 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação 
 

http://www.saolourenco.mg.gov.br/
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21.6 - Anexo V - Modelo de Declarações legais 
 
21.7 - Anexo VI - Modelo da Carta Proposta 
 
21.8 - Anexo VII - Minuta do Contrato Administrativo ou do Termo de Compromisso 
 
 
 

Itamonte, 03 de março de 2023 
 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
VAGNER LUIZ DA FONSECA 

 
 

PREGOEIRA 
ANA PAULA FRANCO DA ROSA RIBEIRO SANTOS 

 
 

 
 
 
Visto: 
Priscila Rodrigues Maciel 
OAB/MG 196.442 
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Processo 57/2023 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 8 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Dotação(ões) Orçamentária(s): As despesas decorrentes deste Edital correrão por 
conta da (s) seguinte (s) dotação (ões) do orçamento vigente: 
02.06.01 | 12.306.0023.2017 | 3.3.90.30.00 
02.06.01 | 12.306.0023.2017 | 3.3.90.30.00 
02.06.01 | 12.306.0023.2018 | 3.3.90.30.00 
02.06.01 | 12.306.0023.2018 | 3.3.90.30.00 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: 
 
1. Objeto: Gêneros alimentícios para compor o cardápio escolar no ano letivo de 
2023, conforme Resolução 06/2020 e 20/2020 FNDE, com INSCRIÇÃO EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 
 
1.1 - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS ITENS  

1.1.1 - Os itens do objeto estão especificados e quantificados na tabela constante 

neste Anexo I e deverão ser cotados como requisitados; 

1.1.2 - Além das especificações descritas na tabela deste Anexo, a Pregoeira poderá 

exigir para a assinatura do Termo de Compromisso que a licitante vencedora 

apresente amostras de alguns itens, de maneira que possam ser confrontados, caso 

paire dúvidas a respeito do tipo de produto a ser entregue.  

2.2 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA FORNECIMENTO: 

2.2.1 – Os produtos deverão ser fornecidos conforme a descrição de cada item 

conforme descrição acima. 

2.2.2- A licitante, para o fornecimento dos produtos perecíveis, deverá 

obrigatoriamente dispor de Alvará da Vigilância Sanitária.  

 

2.3 – AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO VISAM:  
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2.3.1 – As especificações do objeto visam compor o cardápio escolar no ano letivo de 

2022, com qualidade, higiene e dentro das normas exigidas para este tipo de 

disponibilidade aos alunos.  

 

2.4 – GARANTIA DO FORNECIMENTO DO OBJETO – PRAZO E CONDIÇÕES: 

2.4.1 – Os produtos fornecidos deverão ter o prazo de garantia e validade não inferior 

à seis meses, a contar da data do recebimento. 

 

2.5 – EXECUÇÃO CONTRATUAL - FORNECIMENTO  

2.5.1 – Os produtos deverão ser entregues nos dias e locais AF (Autorização de 

Fornecimento), da zona urbana, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da AF - autorização de fornecimento, para entregar os produtos 

requisitados, conforme descrito na AF (Autorização de Fornecimento), nos dias úteis, 

das 08h às 15h, conforme cronograma previamente enviado pela nutricionista, não 

serão aceitas entregas que não respeitem o cronograma de entrega, que será enviado 

previamente pela Nutricionista. 

2.5.1.1.- As frutas deverão ser entregues somente as segundas feiras. 

 

2.5.1.2- As entregas serão diretamente na Secretaria Municipal de Educação, situada 

na Rua Delfim Filadelfo dos Santos, n° 83, Centro, Itamonte, das 8 às 12 h; e nas 

escolas citadas abaixo: 

2.5.1.3 -Escola Municipal Padre João Scotti, situada na Rua Presidente Vargas, nº 

255, centro-Itamonte/MG. 

 

2.5.1.4 - Escola Municipal Professora Mariana Silva Guimarães, situada na rua Dr 

Nelson silva, s/nº, Itamonte/MG. 

 

2.5.1.5 – Escola Municipal Noemi Mota Bustamante, situada na Rua Dona Bebe, s/nº, 

Bairro Boa Vista em Itamonte/MG. 
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2.5.1.6- Creche Municipal Mundo Mágico, situada no bairro Boa Vista em 

Itamonte/MG.  

 

2.5.1.7 – Escola Professora Adelaide Maria Fleming Bacelar no Bairro Novo Horizonte. 

 

2.5.2 - A nutricionista Larissa Perroni Bustamante Pinto designada pela Secretaria 

Municipal de Educação será a responsável para receber os produtos e para conferi-

los, aceita-los ou recusá-los, bem como terão a obrigação de atestar o respectivo 

fornecimento e liquidar a despesa, de forma a possibilitar o respectivo pagamento. 

2.5.3 – No ato da entrega dos gêneros alimentícios deverá a COMPROMISSÁRIA 

estar munida da respectiva AF – autorização de Fornecimento e da nota fiscal emitida 

conforme a sua descrição, inclusive a marca do (s) produto (s), de modo que o 

responsável pela execução contratual tenha condições de fazer a devida conferência. 

 

2.5.4 – Caso qualquer produto seja entregue em desconformidade com a Autorização 

de Fornecimento e como a proposta de preços ofertada, levando-se em conta a 

descrição completa como definida no Anexo I do edital, não será aceito e a 

COMPROMISSÁRIA deverá fazer a respectiva substituição em prazo não superior a 

48h (quarenta e oito horas) excetuando aqueles de dias não úteis, a contar da 

constatação da comunicação da ocorrência.  

 

2.5.4.1 - Esta substituição será de total responsabilidade da COMPROMISSÁRIA e 

não poderá acarretar quaisquer despesas adicionais à Administração Municipal, seja 

por qualquer título ou motivação. 

  

2.5.4.2 – Não será permitida a substituição de qualquer material/produto por outro tipo 

que tenha descrição diferente ao que foi requisitado, conforme consta da proposta de 

preços ofertada e a AF;  

  

3 - DO PRAZO PARA ASSUMIR E EXECUTAR O OBJETO 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE / MG 

Secretaria de Administração e Finanças 

Setor de Licitações 

3.1 – A licitante adjudicada terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 

recebimento da convocação para assinar o contrato de fornecimento do objeto. 

3.2 – O prazo de execução do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços 

será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.  

 

4 – DA JUSTIFICATIVA 

4.1 – A aquisição do objeto desta licitação se faz necessária para compor o cardápio 

escolar com qualidade dos alunos da rede municipal de educação, conforme 

Resolução 06/2020 e 20/2020 FNDE, com recurso vinculado a este programa federal 

e a recurso ordinário. 

4.2- Ficam os lotes de números pares destinados somente para as licitantes ME e 

EPP, em conformidade com o inciso III, do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006 

e alterações posteriores. 

5 - DO PROCEDIMENTO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO 

5.1 - Esta licitação será realizada pela modalidade de pregão do tipo eletrônico, com 

uso do site da BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL: www.bll.org.br - e-mail: 

contato@bll.org.br - telefone (41) 3097.46005 - DO PROCEDIMENTO PRESENCIAL 

DA LICITAÇÃO. 

5.2 - ITENS DO PROCESSO 

 
 Lote: 1 - ABACATE COMUM 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

1  ABACATE COMUM - extra in natura, polpa firme ao toque, casca lisa e brilhante, com 
grau de maturação adequado para o consumo, procedente de espécies genuínas e sãs. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 
e larvas. 

KG 5,10 37 188,70  

Valor total 188,70 
 
 Lote: 2 - ABACATE COMUM 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

2  ABACATE COMUM - extra in natura, polpa firme ao toque, casca lisa e brilhante, com 
grau de maturação adequado para o consumo, procedente de espécies genuínas e sãs. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas 
e larvas. 

KG 5,10 13 66,30  

Valor total 66,30 
 
 Lote: 3 - AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5KG 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

3  AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5KG - com aspecto, odor e sabor próprios, cor clara, isento PCT 19,30 220 4.246,00  
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de sujidades, em fardos de 25Kg, contendo 5 pacotes de 5kg cada, embaladas em 
polietileno. Prazo mínimo de validade: 01 ano. 

Valor total 4.246,00 
 
 Lote: 4 - AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5KG 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

4  AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5KG - com aspecto, odor e sabor próprios, cor clara, isento 
de sujidades, em fardos de 25Kg, contendo 5 pacotes de 5kg cada, embaladas em 
polietileno. Prazo mínimo de validade: 01 ano. 

PCT 19,30 80 1.544,00  

Valor total 1.544,00 
 
 Lote: 5 - Adocante 60 ml 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

5  Adoçante dietético de stévia 100% natural, zero de calorias, açúcar, glúten e lactose, 
líquido, com bico dosador. unidade 60ml 

UN 14,58 7 102,06  

Valor total 102,06 
 
 Lote: 6 - Adocante 60 ml 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

6  Adoçante dietético de stévia 100% natural, zero de calorias, açúcar, glúten e lactose, 
líquido, com bico dosador. unidade 60ml 

UN 14,58 3 43,74  

Valor total 43,74 
 
 Lote: 7 - ALHO NACIONAL EXTRA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

7  ALHO NACIONAL EXTRA - os dentes devem estar bem definidos, limpos, firmes, sem 
manchas e livre de broto. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG 31,57 90 2.841,30  

Valor total 2.841,30 
 
 Lote: 8 - ALHO NACIONAL EXTRA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

8  ALHO NACIONAL EXTRA - os dentes devem estar bem definidos, limpos, firmes, sem 
manchas e livre de broto. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG 31,57 30 947,10  

Valor total 947,10 
 
 Lote: 9 - AMIDO DE MILHO 500 G 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

9  AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho, preparado a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas de parasitas e detritos animais e 
vegetais. Livre de fermentação, não podendo estar rançosos. Embalagem de 500 
(quinhentos) gramas, em caixas de papelão fina, acondicionada internamente em saco 
de papel impermeável ou saco de polietileno atóxico, resistente, contendo peso de 500 
(quinhentos) gramas cada pacote. Prazo mínimo de validade: 06 (seis) meses. 

CX 12,96 30 388,80  

Valor total 388,80 
 
 Lote: 10 - AMIDO DE MILHO 500 G 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

10  AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho, preparado a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas de parasitas e detritos animais e 
vegetais. Livre de fermentação, não podendo estar rançosos. Embalagem de 500 
(quinhentos) gramas, em caixas de papelão fina, acondicionada internamente em saco 
de papel impermeável ou saco de polietileno atóxico, resistente, contendo peso de 500 
(quinhentos) gramas cada pacote. Prazo mínimo de validade: 06 (seis) meses. 

CX 12,96 10 129,60  

Valor total 129,60 
 
 Lote: 11 - arroz branco tipo 1 pacote 5kg 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

11  Arroz branco tipo 1, tipo agulhinha, pacote de 5 kg, polido, longo, fino, beneficiado, 
contendo no mínimo 90% de grãos inteiros e com no máximo 14% de umidade; devendo 
apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento; em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

PAC 24,83 750 18.622,5
0  
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procedência, informação nutricional, validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

Valor total 18.622,50 
 
 Lote: 12 - arroz branco tipo 1 pacote 5kg 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

12  Arroz branco tipo 1, tipo agulhinha, pacote de 5 kg, polido, longo, fino, beneficiado, 
contendo no mínimo 90% de grãos inteiros e com no máximo 14% de umidade; devendo 
apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento;  em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional, validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

PAC 24,83 250 6.207,50  

Valor total 6.207,50 
 
 Lote: 13 - AVEIA EM FLOCOS FINOS 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

13  AVEIA FLOCOS FINOS - produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza 
e classificação. Embalagem com 500 ( quinhentos ) gramas 

PAC 14,02 37 518,74  

Valor total 518,74 
 
 Lote: 14 - AVEIA EM FLOCOS FINOS 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

14  AVEIA FLOCOS FINOS - produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza 
e classificação. Embalagem com 500 ( quinhentos ) gramas 

PAC 14,02 13 182,26  

Valor total 182,26 
 
 Lote: 15 - BISCOITO DE POLVILHO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

15  BISCOITO DE POLVILHO isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos 
plásticos transparentes e resistentes, pesando 200 gramas, 90% do produto deve estar 
com suas características físicas intactas ( não quebrados). No seu rótulo deverá conter 
informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade 
e lote. 

PAC 7,45 370 2.756,50  

Valor total 2.756,50 
 
 Lote: 16 - BISCOITO DE POLVILHO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

16  BISCOITO DE POLVILHO isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos 
plásticos transparentes e resistentes, pesando 200 gramas, 90% do produto deve estar 
com suas características físicas intactas ( não quebrados). No seu rótulo deverá conter 
informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade 
e lote. 

PAC 7,45 130 968,50  

Valor total 968,50 
 
 Lote: 17 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

17  BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - consistência crocante, sem corantes artificiais; 
embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 360g e 
embalagem secundária caixas de papelão, com fornecimento variado dos sabores. Prazo 
de validade de no mínimo 06 meses a partir da data do recebimento. 

PAC 9,83 220 2.162,60  

Valor total 2.162,60 
 
 Lote: 18 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

18  BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - consistência crocante, sem corantes artificiais; 
embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 360g e 
embalagem secundária caixas de papelão, com fornecimento variado dos sabores. Prazo 
de validade de no mínimo 06 meses a partir da data do recebimento. 

PAC 9,83 80 786,40  

Valor total 786,40 
 
 Lote: 19 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

19  BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - composto por farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido de milho, sal, açúcar 
invertido, fermentos químicos, fermentos biológicos, soro de leite, extrato de malte, 

PCT 9,83 220 2.162,60  
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emulsificante, lecitina de soja, e aromatizantes. Embalados em embalagem selada de 360 
gr com 3 pacotes internos para melhor conservação. 

Valor total 2.162,60 
 
 Lote: 20 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

20  BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - composto por farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido de milho, sal, açúcar 
invertido, fermentos químicos, fermentos biológicos, soro de leite, extrato de malte, 
emulsificante, lecitina de soja, e aromatizantes. Embalados em embalagem selada de 360 
gr com 3 pacotes internos para melhor conservação. 

PCT 9,83 80 786,40  

Valor total 786,40 
 
 Lote: 21 - Biscoito tipo cracker integral 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

21  Biscoito tipo cracker integral, composto por farinha de trigo integral, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja, palma), açúcar invertido, 
amido de milho, sal, açúcar, fermento biológico, fermentos químicos bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico, melhorador de farinha protease, 
aromatizante. 

PAC 9,80 90 882,00  

Valor total 882,00 
 
 Lote: 22 - Biscoito tipo cracker integral 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

22  Biscoito tipo cracker integral, composto por farinha de trigo integral, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja, palma), açúcar invertido, 
amido de milho, sal, açúcar, fermento biológico, fermentos químicos bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico, melhorador de farinha protease, 
aromatizante. 

PAC 9,80 30 294,00  

Valor total 294,00 
 
 Lote: 23 - Biscoito tipo rosquinha 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

23  Biscoito doce tipo rosquinha, sabor Coco, composto por farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, extrasto de 
malte, creme de milho, sal refinado, fermentosquimicos, emulsificantelecitina de soja, 
aromatizantes e estabilizantes diacetil tártaro de mono e diglicerídeos. Embalados em 
embalagem selada de 330 gramas. 

PAC 10,03 220 2.206,60  

Valor total 2.206,60 
 
 Lote: 24 - Biscoito tipo rosquinha 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

24  Biscoito doce tipo rosquinha, sabor Coco, composto por farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, extrasto de 
malte, creme de milho, sal refinado, fermentosquimicos, emulsificantelecitina de soja, 
aromatizantes e estabilizantes diacetil tártaro de mono e diglicerídeos. Embalados em 
embalagem selada de 330 gramas. 

PAC 10,03 80 802,40  

Valor total 802,40 
 
 Lote: 25 - Cacau em pó 100% 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

25  Cacau em pó 100% - contendo apenas cacau, embalagem com a gramatura de 150grs CAI 21,30 220 4.686,00  

Valor total 4.686,00 
 
 Lote: 26 - Cacau em pó 100% 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

26  Cacau em pó 100% - contendo apenas cacau, embalagem com a gramatura de 150grs CAI 21,30 80 1.704,00  

Valor total 1.704,00 
 
 Lote: 27 - CANJIQUINHA AMARELA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

27  Canjiquinha amarela: subproduto do grão de milho de cor amarela, fina, livre de umidade 
e fragmentos estranhos. Acondicionada em embalagem de polietileno resistente, atóxico, 
transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Prazo mínimo de 
validade: 4 meses. 

PAC 3,80 70 266,00  
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Valor total 266,00 
 
 Lote: 28 - CANJIQUINHA AMARELA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

28  Canjiquinha amarela: subproduto do grão de milho de cor amarela, fina, livre de umidade 
e  fragmentos  estranhos. Acondicionada em embalagem de polietileno resistente, 
atóxico, transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Prazo 
mínimo de validade: 4 meses. 

PAC 3,80 30 114,00  

Valor total 114,00 
 
 Lote: 29 - CEBOLA BRANCA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

29  CEBOLA BRANCA - fresca, extra, com as extremidades firmes, cor brilhante, haste bem 
seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. 

KG 6,32 520 3.286,40  

Valor total 3.286,40 
 
 Lote: 30 - CEBOLA BRANCA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

30  CEBOLA BRANCA - fresca, extra, com as extremidades firmes, cor brilhante, haste bem 
seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. 

KG 6,32 180 1.137,60  

Valor total 1.137,60 
 
 Lote: 31 - EXTRATO DE TOMATE 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

31  EXTRATO DE TOMATE -  concentrado, produto resultante da concentração da polpa de 
18 tomates por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem 
pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, com 
embalagem primária em embalagem tetra pak de 540g, sem estufamento, sem 
vazamento, e outras alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, 
resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. 

UN 12,03 600 7.218,00  

Valor total 7.218,00 
 
 Lote: 32 - EXTRATO DE TOMATE 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

32  EXTRATO DE TOMATE -  concentrado, produto resultante da concentração da polpa de 
18 tomates por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem 
pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, com 
embalagem primária em embalagem tetra pak de 540g, sem estufamento, sem 
vazamento, e outras alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, 
resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. 

UN 12,03 200 2.406,00  

Valor total 2.406,00 
 
 Lote: 33 - Extrato de tomate 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

33  Extrato de tomate: concentrado, produto resultante da concentração da polpa de 16 
tomates por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, 
sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionado 
em potes plásticos, em embalagem de 310g, com tampa e lacre em alumínio. 
Ingredientes: tomate. 

UN 7,12 600 4.272,00  

Valor total 4.272,00 
 
 Lote: 34 - Extrato de tomate 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

34  Extrato de tomate: concentrado, produto resultante da concentração da polpa de 16 
tomates por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, 

UN 7,12 200 1.424,00  
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sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionado 
em potes plásticos, em embalagem de 310g, com tampa e lacre em alumínio. 
Ingredientes: tomate. 

Valor total 1.424,00 
 
 Lote: 35 - Farinha de mandioca torrada 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

35  Farinha de mandioca torrada: seca, fina, tipo 1, com umidade inferior a 13%, isenta de  
matéria  terrosa,  fungos  ou  parasitas  e  fragmentos  estranhos. Embalada em pacotes  
plásticos  de  1kg,  transparentes,  resistentes.  A embalagem deverá conter os dados de 
identificação e informações nutricionais do produto. Deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de fabricação. 

PAC 10,70 150 1.605,00  

Valor total 1.605,00 
 
 Lote: 36 - Farinha de mandioca torrada 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

36  Farinha de mandioca torrada: seca, fina, tipo 1, com umidade inferior a 13%, isenta  de  
matéria  terrosa,  fungos  ou  parasitas  e  fragmentos  estranhos. Embalada  em  pacotes  
plásticos  de  1kg,  transparentes,  resistentes.  A embalagem deverá conter os dados de 
identificação e informações nutricionais do produto. Deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de fabricação. 

PAC 10,70 50 535,00  

Valor total 535,00 
 
 Lote: 37 - Farinha de milho amarela em flocos grandes 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

37  Farinha de milho amarela: em flocos grandes e amarelos, embalada em pacotes plásticos 
com 500g, transparentes, limpos, não violados e resistentes. Constar data de fabricação 
e prazo de validade de no mínimo 03 meses. 

PAC 6,99 150 1.048,50  

Valor total 1.048,50 
 
 Lote: 38 - Farinha de milho amarela em flocos grandes 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

38  Farinha de milho amarela: em flocos grandes e amarelos, embalada em pacotes plásticos 
com 500g, transparentes, limpos, não violados e resistentes. Constar data de fabricação 
e prazo de validade de no mínimo 03 meses. 

PAC 6,99 50 349,50  

Valor total 349,50 
 
 Lote: 39 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

39  FARINHA DE TRIGO , TIPO 1Especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem fermento 
e de coloração branca ou ligeiramente amarelada. Acondicionada em embalagem de 
papel, atóxica, transparente, íntegra, contendo identificação, procedência, ingredientes, 
informações nutricionais, lote, gramatura e datas de fabricação e de vencimento. Prazo 
mínimo de validade de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 
1 Kg. 

KG 6,40 600 3.840,00  

Valor total 3.840,00 
 
 Lote: 40 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

40  FARINHA DE TRIGO, TIPO 1Especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem fermento 
e de coloração branca ou ligeiramente amarelada. Acondicionada em embalagem de 
papel, atóxica, transparente, íntegra, contendo identificação, procedência, ingredientes, 
informações nutricionais, lote, gramatura e datas de fabricação e de vencimento. Prazo 
mínimo de validade de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 
1 Kg. 

KG 6,40 200 1.280,00  

Valor total 1.280,00 
 
 Lote: 41 - FEIJAO CARIOCA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

41  Feijão carioca tipo 1, selecionado, constituído de 90% de grão na cor característica, grupo 
I, feijão comum, classe cores, tamanho e formato naturais, isento de sujidades, parasitas, 
materiais terrosos e detritos de animais ou vegetais, sendo permitido apenas 2% de 
impurezas, em embalagem de polietileno, de 01 Kg cada, com registro no Ministério da 
Agricultura. Prazo mínimo de validade: 04 meses. 

KG 10,93 750 8.197,50  

Valor total 8.197,50 
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 Lote: 42 - FEIJAO CARIOCA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

42  Feijão carioca tipo 1, selecionado, constituído de 90% de grão na cor característica, grupo 
I, feijão comum, classe cores, tamanho e formato naturais, isento de sujidades, parasitas, 
materiais terrosos e detritos de animais ou vegetais, sendo permitido apenas 2% de 
impurezas, em embalagem de polietileno, de 01 Kg cada, com registro no Ministério da 
Agricultura. Prazo mínimo de validade: 04 meses. 

KG 10,93 250 2.732,50  

Valor total 2.732,50 
 
 Lote: 43 - FEIJÃO PRETO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

43  FEIJÃO PRETO: Classe preto, em sacos plásticos, transparentes, isento de sujidades, 
não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, em pacotes de 1kg. 

KG 10,16 220 2.235,20  

Valor total 2.235,20 
 
 Lote: 44 - FEIJÃO PRETO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

44  FEIJÃO PRETO: Classe preto, em sacos plásticos, transparentes, isento de sujidades, 
não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, em pacotes de 1kg. 

KG 10,16 80 812,80  

Valor total 812,80 
 
 Lote: 45 - FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

45  FERMENTO EM PÓ QUÍMICOPotes de 250 G, embalagem intacta e resistente, com data 
de fabricação e vencimento, contendo amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de 
monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, e com a expressão " NÃO 
CONTÉM GLÚTEN". 

POT 9,55 90 859,50  

Valor total 859,50 
 
 Lote: 46 - FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

46  FERMENTO EM PÓ QUÍMICOPotes de 250 G, embalagem intacta e resistente, com data 
de fabricação e vencimento, contendo amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de 
monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, e com a expressão " NÃO 
CONTÉM GLÚTEN". 

POT 9,55 30 286,50  

Valor total 286,50 
 
 Lote: 47 - FUBÁ MIMOSO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

47  FUBÁ MIMOSO:De milho, produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado 
ou não, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos. Embalagem 
plástica, atóxica, de 1 Kg Prazo mínimo de validade : 06 meses 

KG 6,12 112 685,44  

Valor total 685,44 
 
 Lote: 48 - FUBÁ MIMOSO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

48  FUBÁ MIMOSO:De milho, produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado 
ou não, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos. Embalagem 
plástica, atóxica, de 1 Kg Prazo mínimo de validade : 06 meses 

KG 6,12 38 232,56  

Valor total 232,56 
 
 Lote: 49 - GOIABA VERMELHA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

49  GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro 
de 70 a 80 mm); Categoria I. As goiabas deverão apresentar as características da cultivar 
bem definidas, serem sãs, inteiras, limpas e devem estar dentro da classificação 
adequada, obedecendo o limite de defeitos. As goiabas deverão ser uniformes em 
tamanho e devem estar bem agregadas na embalagem (não excessivamente), em 

KG 13,25 150 1.987,50  
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camadas uniformes. Uma boa uniformidade em tamanho significa não ter mais que 10% 
de goiabas fora da classe. Deverá estar fresca, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, em condições adequadas, bem desenvolvida, com polpa íntegra 
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Deverá ser 
entregue em caixa do tipo grade. O veículo de entrega deverá estar de acordo com as 
normas sanitárias vigentes. As frutas e hortaliças deverão ser procedentes de espécies 
genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas: -serem frescas; -não 
estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica que afetam sua aparência, a polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se 
apresentar intactos e firmes; -serem transportadas em caixas de polietileno vazadas. Os 
alimentos não devem estar em contato com papel não adequado (reciclado, jornais, 
revistas e similares), papelão ou plástico reciclado, podendo ser orgânico. 

Valor total 1.987,50 
 
 Lote: 50 - GOIABA VERMELHA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

50  GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro 
de 70 a 80 mm); Categoria I. As goiabas deverão apresentar as características da cultivar 
bem definidas, serem sãs, inteiras, limpas e devem estar dentro da classificação 
adequada, obedecendo o limite de defeitos. As goiabas deverão ser uniformes em 
tamanho e devem estar bem agregadas na embalagem (não excessivamente), em 
camadas uniformes. Uma boa uniformidade em tamanho significa não ter mais que 10% 
de goiabas fora da classe. Deverá estar fresca, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, em condições adequadas, bem desenvolvida, com polpa íntegra 
e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Deverá ser 
entregue em caixa do tipo grade. O veículo de entrega deverá estar de acordo com as 
normas sanitárias vigentes. As frutas e hortaliças deverão ser procedentes de espécies 
genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas: -serem frescas; -não 
estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica que afetam sua aparência, a polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se 
apresentar intactos e firmes; -serem transportadas em caixas de polietileno vazadas. Os 
alimentos não devem estar em contato com papel não adequado (reciclado, jornais, 
revistas e similares), papelão ou plástico reciclado, podendo ser orgânico. 

KG 13,25 50 662,50  

Valor total 662,50 
 
 Lote: 51 - LEITE EM PÓ INTEGRAL- 1KG 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

51  LEITE EM PÓ INTEGRAL- 1KGInstantâneo, sem açúcar, contendo em sua composição 
14% de proteína, Unidade: embalagem pacote aluminizado de aproximadamente 1 Kg 
íntegro, resistente, atóxica, vedado hermeticamente e limpo. Produto com registro de 
inspeção do Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de 12 (doze) meses 
(Marca referência: Itambé, Piracanjuba, Italac, Ninho) 

UN 19,43 90 1.748,70  

Valor total 1.748,70 
 
 Lote: 52 - LEITE EM PÓ INTEGRAL- 1KG 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

52  LEITE EM PÓ INTEGRAL- 1KGInstantâneo, sem açúcar, contendo em sua composição 
14% de proteína, Unidade: embalagem pacote aluminizado de aproximadamente 1 Kg 
íntegro, resistente, atóxica, vedado hermeticamente e limpo. Produto com registro de 
inspeção do Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de 12 (doze) meses 
(Marca referência: Itambé, Piracanjuba, Italac, Ninho) 

UN 19,43 30 582,90  

Valor total 582,90 
 
 Lote: 53 - LEITE INTEGRAL UHT 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

53  LEITE INTEGRAL UHTLeite integral longa vida, em caixas de  papelão contendo 12 
unidades de 1 L cada, com revestimento interno de alumínio, devendo possuir com 
clareza data de fabricação e validade (04 meses). Possuir registro de inspeção no 
Ministério da Agricultura/ SIF/DIPOA. 

L 5,86 7.500 43.950,0
0  

Valor total 43.950,00 
 
 Lote: 54 - LEITE INTEGRAL UHT 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 
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54  LEITE INTEGRAL UHTLeite integral longa vida, em caixas de  papelão contendo 12 

unidades de 1 L cada, com revestimento interno de alumínio, devendo possuir com 
clareza data de fabricação e validade (04 meses). Possuir registro de inspeção no 
Ministério da Agricultura/ SIF/DIPOA. 

L 5,86 2.500 14.650,0
0  

Valor total 14.650,00 
 
 Lote: 55 - LIMÃO TAITI 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

55  LIMÃO TAITI - in natura extra, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem 
apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 4,81 150 721,50  

Valor total 721,50 
 
 Lote: 56 - LIMÃO TAITI 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

56  LIMÃO TAITI - in natura extra, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem 
apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 4,81 50 240,50  

Valor total 240,50 
 
 Lote: 57 - MAÇÃ NACIONAL 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

57  MAÇÃ NACIONAL In natura extra, sem apresentar avarias de casca, procedente de 
espécie genuína e sã, fresca, com grau de maturação adequado para o consumo. Isento 
de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos a superfície externa, livre de enfermidades, isentos de parasitas e 
larvas. Entrega fracionada conforme cronograma e embalada em sacos plásticos novos. 

KG 14,12 900 12.708,0
0  

Valor total 12.708,00 
 
 Lote: 58 - MAÇÃ NACIONAL 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

58  MAÇÃ NACIONAL In natura extra, sem apresentar avarias de casca, procedente de 
espécie genuína e sã, fresca, com grau de maturação adequado para o consumo. Isento 
de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos a superfície externa, livre de enfermidades, isentos de parasitas e 
larvas. Entrega fracionada conforme cronograma e embalada em sacos plásticos novos. 

KG 14,12 300 4.236,00  

Valor total 4.236,00 
 
 Lote: 59 - MACARRAO INTEGRAL 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

59  Macarrão integral, massa de trigo com farinha integral, corte fusilli, contendo farinha de 
trigo integral (50%) e farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Composição 
nutricional em 80 g de alimentos 53g de carboidratos, 8,4 g de proteínas, 1,2 g de 
gorduras totais, 0,0g de gordura saturada, 3,8g de fibra alimentar, 0 g gordura saturada e 
0,0 mg de sódio. Embalagem transparente de material plástico, resistente e atóxico 
contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 9,15 150 1.372,50  

Valor total 1.372,50 
 
 Lote: 60 - MACARRAO INTEGRAL 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

60  Macarrão integral, massa de trigo com farinha integral, corte fusilli, contendo farinha de 
trigo integral (50%) e farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Composição 
nutricional em 80 g de alimentos 53g de carboidratos, 8,4 g de proteínas, 1,2 g de 
gorduras totais, 0,0g de gordura saturada, 3,8g de fibra alimentar, 0 g gordura saturada e 
0,0 mg de sódio. Embalagem transparente de material plástico, resistente e atóxico 
contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 9,15 50 457,50  

Valor total 457,50 
 
 Lote: 61 - MACARRAO TIPO ESPAQUETE N° 8 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

61  Macarrão tipo espaguete, n° 8: contendo sêmola de trigo (enriquecida com ferro e ácido 
fólico) e corantes naturais de urucum e cúrcuma, fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Composição nutricional em 
80 g de alimento: 60g de carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 g de gorduras totais, 0,0g 

PAC 5,06 670 3.390,20  
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de gordura saturada, 1,5g de fibra alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem transparente 
de material plástico, resistente e atóxico contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 
(um) ano. 

Valor total 3.390,20 
 
 Lote: 62 - MACARRAO TIPO ESPAQUETE N° 8 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

62  Macarrão tipo espaguete, n° 8: contendo sêmola de trigo (enriquecida com ferro e ácido 
fólico) e corantes naturais de urucum e cúrcuma, fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Composição nutricional em 
80 g de alimento: 60g de carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 g de gorduras totais, 0,0g 
de gordura saturada, 1,5g de fibra alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem transparente 
de material plástico, resistente e atóxico contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 
(um) ano. 

PAC 5,06 230 1.163,80  

Valor total 1.163,80 
 
 Lote: 63 - MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO COM OVOS 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

63  MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO COM OVOS - produto não fermentado contendo 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ovos e corantes naturais de urucum 
e cúrcuma, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. Composição nutricional em 80 g de alimento: 60g de 
carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 g de gorduras totais, 0,0g de gordura saturada, 1,5g 
de fibra alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem transparente de material plástico, 
resistente e atóxico contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 6,63 150 994,50  

Valor total 994,50 
 
 Lote: 64 - MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO COM OVOS 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

64  MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO COM OVOS - produto não fermentado contendo 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ovos e corantes naturais de urucum 
e cúrcuma, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. Composição nutricional em 80 g de alimento: 60g de 
carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 g de gorduras totais, 0,0g de gordura saturada, 1,5g 
de fibra alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem transparente de material plástico, 
resistente e atóxico contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 6,63 50 331,50  

Valor total 331,50 
 
 Lote: 65 - MACARRAO TIPO PARAFUSO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

65  Macarrão tipo parafuso, contendo sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
Ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma, fabricado a partir de matérias primas sãs 
e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Composição nutricional em 80 
g de alimento: 60g de carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 g de gorduras totais, 0,0g de 
gordura saturada, 1,5g de fibra alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem transparente de 
material plástico, resistente e atóxico contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) 
ano. 

PAC 5,70 670 3.819,00  

Valor total 3.819,00 
 
 Lote: 66 - MACARRAO TIPO PARAFUSO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

66  Macarrão tipo parafuso, contendo sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
Ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma, fabricado a partir de matérias primas sãs 
e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Composição nutricional em 80 
g de alimento: 60g de carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 g de gorduras totais, 0,0g de 
gordura saturada, 1,5g de fibra alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem transparente de 
material plástico, resistente e atóxico contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) 
ano. 

PAC 5,70 230 1.311,00  

Valor total 1.311,00 
 
 Lote: 67 - MACARRAO ZERO GLUTEN 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

67  Macarrão Zero glúten, massa de arroz (100%), contendo farinha de arroz, corantes 
naturais (cúrcuma e urucum) e emulsificantes (monoglicerídeos de ácidos graxos e 
monoestereato de propilenoglicol), em corte parafuso ou penne Embalagem transparente 
de material plástico, resistente e atóxico contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 
(um) ano. 

PAC 6,70 70 469,00  
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Valor total 469,00 
 
 Lote: 68 - MACARRAO ZERO GLUTEN 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

68  Macarrão Zero glúten, massa de arroz (100%), contendo farinha de arroz, corantes 
naturais (cúrcuma e urucum) e emulsificantes (monoglicerídeos de ácidos graxos e 
monoestereato de propilenoglicol), em corte parafuso ou penne Embalagem transparente 
de material plástico, resistente e atóxico contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 
(um) ano. 

PAC 6,70 30 201,00  

Valor total 201,00 
 
 Lote: 69 - Mamão Formosa - in natura extra 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

69  Mamão Formosa - in natura extra, apresentando maturação  média,  polpa firme  ao  
toque,  sem  apresentar  avarias  de  casca,  procedente  de  espécie genuína  e  sã,  
fresca.  Isento de lesões de origem  física,  mecânica  ou biológica  matéria  terrosa,  
sujidades  ou  corpos  estranhos  aderidos  à superfície  externa,  livre  de  enfermidades,  
insetos,  parasitas  e  larvas. Entrega  fracionada  conforme  cronograma  e  embalada  
em  sacos  plásticos novos. 

KG 10,05 970 9.748,50  

Valor total 9.748,50 
 
 Lote: 70 - Mamão Formosa - in natura extra 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

70  Mamão Formosa - in natura extra, apresentando maturação  média,  polpa firme  ao  
toque,  sem  apresentar  avarias  de  casca,  procedente  de  espécie genuína  e  sã,  
fresca.  Isento de lesões de origem  física,  mecânica  ou biológica  matéria  terrosa,  
sujidades  ou  corpos  estranhos  aderidos  à superfície  externa,  livre  de  enfermidades,  
insetos,  parasitas  e  larvas. Entrega  fracionada  conforme  cronograma  e  embalada  
em  sacos  plásticos novos. 

KG 10,05 330 3.316,50  

Valor total 3.316,50 
 
 Lote: 71 - MANGA TOMMY 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

71  MANGA TOMMY -  in natura, polpa firme ao toque, casca lisa e brilhante, com grau de 
maturação adequado para o consumo, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

KG 6,55 670 4.388,50  

Valor total 4.388,50 
 
 Lote: 72 - MANGA TOMMY 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

72  MANGA TOMMY -  in natura, polpa firme ao toque, casca lisa e brilhante, com grau de 
maturação adequado para o consumo, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

KG 6,55 230 1.506,50  

Valor total 1.506,50 
 
 Lote: 73 - MANTEIGA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

73  MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE: 500GManteiga de primeira qualidade com sal, 
sem gordura trans, de consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC, de textura lisa 
uniforme, untosa, com distribuição uniforme de água, não rançoso, de coloração branco 
amarelada, sem manchas ou pontos de outra coloração, com sabor suave, característico, 
aroma delicado, sem odor e sabor estranho, sem condições de corantes naturais ou 
sintéticos. Contendo 500g, identificação, ingredientes (creme de leite e sal, cloreto de 
sódio), procedência, informações nutricionais, lote, gramatura, data de fabricação e 
validade. Deverá apresentar registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Prazo 
mínimo de validade 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto Deverá 
apresentar registro no Ministério  da Agrigultura SIF/DIPOA. Prazo mínimo de validade 
03 ( três ) meses a contar da data de entrega do produto. 

UN 25,26 150 3.789,00  

Valor total 3.789,00 
 
 Lote: 74 - MANTEIGA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 
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74  MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE: 500GManteiga de primeira qualidade com sal, 

sem gordura trans, de consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC, de textura lisa 
uniforme, untosa, com distribuição uniforme de água, não rançoso, de coloração branco 
amarelada, sem manchas ou pontos de outra coloração, com sabor suave, característico, 
aroma delicado, sem odor e sabor estranho, sem condições de corantes naturais ou 
sintéticos. Contendo 500g, identificação, ingredientes (creme de leite e sal, cloreto de 
sódio), procedência, informações nutricionais, lote, gramatura, data de fabricação e 
validade. Deverá apresentar registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Prazo 
mínimo de validade 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto Deverá 
apresentar registro no Ministério  da Agrigultura SIF/DIPOA. Prazo mínimo de validade 
03 ( três ) meses a contar da data de entrega do produto. 

UN 25,26 50 1.263,00  

Valor total 1.263,00 
 
 Lote: 75 - MELANCIA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

75  MELANCIAIn  natura  extra,  com  grau  de  maturação  adequado  para  o consumo, 
casca firme sem avarias, polpa firme de coloração vermelha com aparência  fresca  e  
macia,  procedente  de  espécie  genuína  e  sã,  fresca. Isento  de  lesões  de  origem  
física,  mecânica  ou  biológica  matéria  terrosa, sujidades  ou  corpos  estranhos  aderidos  
à  superfície  externa,  livre  de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 5,66 2.250 12.735,0
0  

Valor total 12.735,00 
 
 Lote: 76 - MELANCIA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

76  MELANCIAIn  natura  extra,  com  grau  de  maturação  adequado  para  o consumo, 
casca firme sem avarias, polpa firme de coloração vermelha com aparência  fresca  e  
macia,  procedente  de  espécie  genuína  e  sã,  fresca. Isento  de  lesões  de  origem  
física,  mecânica  ou  biológica  matéria  terrosa, sujidades  ou  corpos  estranhos  aderidos  
à  superfície  externa,  livre  de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 5,66 750 4.245,00  

Valor total 4.245,00 
 
 Lote: 77 - Óleo de Soja: vegetal, refinado, envasado em garrafa plástica resistente transparente, contendo 900 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

77  Óleo de Soja: vegetal, refinado, envasado em garrafa plástica resistente transparente, 
contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar 
da data de entrega, preferencialmente proveniente de soja não transgênica. Embalagem 
secundária de caixas de papelão contendo 20 unidades cada. Prazo mínimo de validade: 
01 ano. 

CAI 9,26 520 4.815,20  

Valor total 4.815,20 
 
 Lote: 78 - Óleo de Soja: vegetal, refinado, envasado em garrafa plástica resistente transparente, contendo 900 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

78  Óleo de Soja: vegetal, refinado, envasado em garrafa plástica resistente transparente, 
contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar 
da data de entrega, preferencialmente proveniente de soja não transgênica. Embalagem 
secundária de caixas de papelão contendo 20 unidades cada. Prazo mínimo de validade: 
01 ano. 

CAI 9,26 180 1.666,80  

Valor total 1.666,80 
 
 Lote: 79 - OVOS DE GALINHA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

79  OVOS DE GALINHA:Ovos de  galinha, branco, tipo Extra, tamanho uniforme e cor branca, 
cor, odor e sabor característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou sujidades, 
sem rachaduras, isento de podridão e fungos, acondicionados em caixa de papelão, com 
12 tampas em cada caixa, num total de 360 ovos em cada caixa. Este produto deverá ser 
entregue em badejas de polpa de papel com 2 duas duzias e meia. Contendo registro do 
SIF e o prazo de validade deve estar registrado com clareza. Entrega fracionada, 
conforme cronograma elaborado pela nutricionista. 

CX 292,20 30 8.766,00  

Valor total 8.766,00 
 
 Lote: 80 - OVOS DE GALINHA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

80  OVOS DE GALINHA:Ovos de  galinha, branco, tipo Extra, tamanho uniforme e cor branca, 
cor, odor e sabor característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou sujidades, 
sem rachaduras, isento de podridão e fungos, acondicionados em caixa de papelão, com 

CX 292,20 10 2.922,00  
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12 tampas em cada caixa, num total de 360 ovos em cada caixa. Este produto deverá ser 
entregue em badejas de polpa de papel com 2 duas duzias e meia. Contendo registro do 
SIF e o prazo de validade deve estar registrado com clareza. Entrega fracionada, 
conforme cronograma elaborado pela nutricionista. 

Valor total 2.922,00 
 
 Lote: 81 - PÃO DOCE PARA HOT DOG 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

81  PÃO DOCE PARA HOT DOG: pão doce, com peso aproximado de 50g cada, contendo 
como ingredientes: farinha de trigo, água, gordura vegetal, açúcar, fermento biológico e 
sal. A fabricação deverá atender à legislação vigente, em especial às normas higiênico-
sanitárias. O pão deverá estar fresco no ato da entrega, e deverá estar acondicionado em 
embalagens plásticas ou sacos de papel, não sendo permitido em hipótese alguma, o 
armazenamento e transporte do mesmo em caixas de papelão ou cestos de vime. A 
entrega deverá ser feita conforme cronograma enviado pela nutricionista nas respectivas 
unidades escolares. 

KG 17,85 670 11.959,5
0  

Valor total 11.959,50 
 
 Lote: 82 - PÃO DOCE PARA HOT DOG 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

82  PÃO DOCE PARA HOT DOG: pão doce, com peso aproximado de 50g cada, contendo 
como ingredientes: farinha de trigo, água, gordura vegetal, açúcar, fermento biológico e 
sal. A fabricação deverá atender à legislação vigente, em especial às normas higiênico-
sanitárias. O pão deverá estar fresco no ato da entrega, e deverá estar acondicionado em 
embalagens plásticas ou sacos de papel, não sendo permitido em hipótese alguma, o 
armazenamento e transporte do mesmo em caixas de papelão ou cestos de vime. A 
entrega deverá ser feita conforme cronograma enviado pela nutricionista nas respectivas 
unidades escolares. 

KG 17,85 230 4.105,50  

Valor total 4.105,50 
 
 Lote: 83 - PÃO FRANCÊS 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

83  PÃO FRANCÊS - contendo farinha, água, fermento e sal, com peso aproximado de 50 g 
cada. A fabricação deverá atender à legislação vigente, em especial às normas higiênico-
sanitárias. O pão deverá ser fresco no ato da entrega e deverá estar acondicionado em 
embalagens plásticas ou sacos de papel, não sendo permitido, em hipótese alguma, o 
armazenamento e transporte do mesmo em caixas de papelão ou cestos de vime. A 
entrega deverá ser feita conforme cronograma enviado pela nutricionista nas respectivas 
unidades escolares. 

KG 15,96 750 11.970,0
0  

Valor total 11.970,00 
 
 Lote: 84 - PÃO FRANCÊS 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

84  PÃO FRANCÊS - contendo farinha, água, fermento e sal, com peso aproximado de 50 g 
cada. A fabricação deverá atender à legislação vigente, em especial às normas higiênico-
sanitárias. O pão deverá ser fresco no ato da entrega e deverá estar acondicionado em 
embalagens plásticas ou sacos de papel, não sendo permitido, em hipótese alguma, o 
armazenamento e transporte do mesmo em caixas de papelão ou cestos de vime. A 
entrega deverá ser feita conforme cronograma enviado pela nutricionista nas respectivas 
unidades escolares. 

KG 15,96 250 3.990,00  

Valor total 3.990,00 
 
 Lote: 85 - PÓ DE CAFE 500 G 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

85  Pó de Café com as seguintes especificações: Moagem fina, embalagem tipo Almofada 
com atmosfera inertizada (com nitrogênio) ou à vácuo de 500 Gramas, Selo de Qualidade 
Superior, a marca deve possuir Certificado do PQC - Programa de Qualidade do Café, da 
ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório 
especializado, com nota de Qualidade global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na 
Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de 
no máximo 1% de impureza validade de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, 
com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem - 
Referência Três Corações Premium 

PAC 21,03 90 1.892,70  

Valor total 1.892,70 
 
 Lote: 86 - PÓ DE CAFE 500 G 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 
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86  Pó de Café com as seguintes especificações: Moagem fina, embalagem tipo Almofada 

com atmosfera inertizada (com nitrogênio) ou à vácuo de 500 Gramas, Selo de Qualidade 
Superior, a marca deve possuir Certificado do PQC - Programa de Qualidade do Café, da 
ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório 
especializado, com nota de Qualidade global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na 
Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de 
no máximo 1% de impureza validade de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, 
com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem - 
Referência Três Corações Premium 

PAC 21,03 30 630,90  

Valor total 630,90 
 
 Lote: 87 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

87  POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI -  pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega. 

KG 33,00 187 6.171,00  

Valor total 6.171,00 
 
 Lote: 88 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

88  POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI -  pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega. 

KG 33,00 63 2.079,00  

Valor total 2.079,00 
 
 Lote: 89 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

89  POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA -  pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega. 

KG 32,00 187 5.984,00  

Valor total 5.984,00 
 
 Lote: 90 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

90  POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA -  pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega. 

KG 32,00 63 2.016,00  

Valor total 2.016,00 
 
 Lote: 91 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

91  Polpa de fruta integral de maracujá pasteurizada, congelada, sem adição de corantes 
artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de 
descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso 
líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente 

KG 54,87 220 12.071,40  
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e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

Valor total 12.071,40 
 
 Lote: 92 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJA 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

92  Polpa de fruta integral de maracujá pasteurizada, congelada, sem adição de corantes 
artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de 
descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso 
líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente 
e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

KG 54,87 80 4.389,60  

Valor total 4.389,60 
 
 Lote: 93 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MORANGO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

93  POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MORANGO - pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega. 

KG 47,33 220 10.412,60  

Valor total 10.412,60 
 
 Lote: 94 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MORANGO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

94  POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MORANGO - pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega. 

KG 47,33 80 3.786,40  

Valor total 3.786,40 
 
 Lote: 95 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (PTS) 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

95  Proteína Texturizada de  Soja (PTS): deve apresentar textura fina, moída, isenta  de  
sujidades,  acondicionada  em  embalagem  de  polietileno  de 400  g cada, na cor 
caramelo, de boa qualidade. Validade mínima de 6 meses a partir da  data  da  entrega, 
com  informações  sobre  o  produto  contidas  na embalagem. 

PCT 17,90 70 1.253,00  

Valor total 1.253,00 
 
 Lote: 96 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (PTS) 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

96  Proteína Texturizada de  Soja (PTS): deve apresentar textura fina, moída, isenta  de  
sujidades,  acondicionada  em  embalagem  de  polietileno  de 400  g cada, na cor 
caramelo, de boa qualidade. Validade mínima de 6 meses a partir da  data  da  entrega, 
com  informações  sobre  o  produto  contidas  na embalagem. 

PCT 17,90 30 537,00  

Valor total 537,00 
 
 Lote: 97 - SAL REFINADO E IODADO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

97  Sal refinado e iodado:  cor  clara, granulação  uniforme  e  com  cristais brancos, com no 
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais  de  iodo  de  no  mínimo  
10mg  e  máximo  de  15mg  de  iodo  por  quilo  de acordo  com  a  Legislação  Federal  
Específica,  embalagem  de  1kg, com identificação  na  embalagem  dos  ingredientes,  
valor  nutricional,  peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 

KG 3,02 90 271,80  

Valor total 271,80 
 
 Lote: 98 - SAL REFINADO E IODADO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 
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98  Sal refinado e iodado:  cor  clara, granulação  uniforme  e  com  cristais brancos, com no 

mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais  de  iodo  de  no  mínimo  
10mg  e  máximo  de  15mg  de  iodo  por  quilo  de acordo  com  a  Legislação  Federal  
Específica,  embalagem  de  1kg, com identificação  na  embalagem  dos  ingredientes,  
valor  nutricional,  peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 

KG 3,02 30 90,60  

Valor total 90,60 
 
 Lote: 99 - TEMPERO PRONTO COMPLETO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

99  TEMPERO PRONTO COMPLETO -  consistência pastosa, sem pimenta, a base de alho, 
sal, cebola, salsa e outras ervas mencionadas na embalagem plástica, com peso líquido 
de 500g. Isento de glutamato monossódico. Prazo mínimo de validade: 01 ano. 

POT 12,82 70 897,40  

Valor total 897,40 
 
 Lote: 100 - TEMPERO PRONTO COMPLETO 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

100  TEMPERO PRONTO COMPLETO -  consistência pastosa, sem pimenta, a base de alho, 
sal, cebola, salsa e outras ervas mencionadas na embalagem plástica, com peso líquido 
de 500g. Isento de glutamato monossódico. Prazo mínimo de validade: 01 ano. 

POT 12,82 30 384,60  

Valor total 384,60 
 
 Lote: 101 - Trigo para quibe 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

101  Trigo para quibe – granulado de trigo de cor escura.  Acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas larvas, mofo e material estranho. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

PAC 7,30 112 817,60  

Valor total 817,60 
 
 Lote: 102 - Trigo para quibe 

Item Descrição Unidade Unitário Qtd Total 

102  Trigo para quibe – granulado de trigo de cor escura.  Acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas larvas, mofo e material estranho. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

PAC 7,30 38 277,40  

Valor total 277,40 
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Processo 57/2023 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 8 
 

Anexo II 
 

1 – Objeto: Gêneros alimentícios para compor o cardápio escolar no ano letivo de 
2023, conforme Resolução 06/2020 e 20/2020 FNDE, com INSCRIÇÃO EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 
 
1.1 – Poderão participar deste certame licitatório exclusivamente Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte cujos objetos contratuais sejam condizentes com o 
objeto licitado e que apresentem os documentos listados abaixo, para habilitação. 
 
1.2 - Para participar deste certame licitatório a empresa deverá se cadastrar junto à 
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL provedora do sistema eletrônico que será 
usado nesta licitação - www.bll.org.br  
 
1.2.1 - Através do referido credenciamento serão disponibilizadas para a empresa 
interessada uma CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO E UMA SENHA PESSOAL 
INTRANSFERÍVEL para que a licitante possa participar de cada processo licitatório 
que lhe for de interesse. 
 
1.3 - Quaisquer esclarecimentos sobre o credenciamento junto a provedora do 
sistema eletrônico desta licitação - BLL poderão ser obtidos pelo telefone: (41) 
3097.4600. 
 
 
2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
2.1 - Contrato social e última alteração, ou declaração de firma individual, que devem 
estar registrados no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando se tratar de 
sociedade civil. Registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ou no 
Estado de origem, quando se tratar de empresa mercantil, de acordo com o que dispõe 
o artigo 28, inciso III da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações, assim: 
 
2.1.1 - Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
 
2.1.2 - Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio oficial. 
 
2.1.3 - Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 
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de seus administradores; 
 
2.1.4 - Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
2.1.5 - Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: certidão expedida 
pela Junta Comercial que comprove a sua condição, para efeito dos benefícios da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
2.2 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
 
2.2.1 – A licitante deverá no ato da entrega do produto entregar os produtos ofertados 
em perfeitas condições de consumo e dentro do prazo de validade. 
 
2.3 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
2.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda (CNPJ); 
 
2.3.2 - Certidão Conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos 

Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme previsto 

na Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 

 

2.3.2.1 - Esta declaração conjunta servirá também de prova de regularidade relativa à 

seguridade social – INSS, sendo aceita a certidão unificada de débitos federais nos 

termos da portaria nº 358 de 05 de setembro de 2014 do Ministério da Fazenda. 

 
2.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Estado, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  
 
2.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante mediante apresentação de certidão e/ou documento similar emitida pela 
Secretaria competente do Município, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  
 
2.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  
 
2.3.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo T.S.T. 
(Tribunal Superior do Trabalho) - Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos 
de Negativa; 
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2.3.7 - Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a 
condição de ME - Microempresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, com emissão 
não superior a 1 (um) ano da data da sessão. 
 
2.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
 
2.4.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e 
Extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca da licitante, com data 
de emissão não superior a 90 (noventa) dias para sua apresentação.  
 
2.4.1.1 - Quando a Certidão for POSITIVA com recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá constar, obrigatoriamente, esclarecimentos satisfatórios, a natureza, o motivo 
e o estado da ação ou da dívida denunciada, para efeito de consideração e verificação 
de viabilidade econômica para executar o objeto licitado, através de imediata 
diligência, para fins de habilitação. 
 
2.5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
2.5.1 - Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 

empresa licitante tenha fornecido com regularidade itens iguais, similares ou 

superiores aos constantes na descrição do objeto;  

 

2.5.1.1 – Só serão considerados válidos os atestados em papel timbrado da entidade 

expedidora, com identificação do nome e endereço da entidade. O atestado deverá 

ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo seu nome, cargo exercido 

na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pela Comissão de 

Licitação. 

 

2.5.2 - A certidão ou atestado pode ser substituído por cópia de contrato firmado com 

pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que o objeto do contrato tenha 

descrição igual, similar ou superior ao desta licitação. 

 

2.5.2.1 - Alvará de licença para funcionamento ou documento similar; 

 

2.5.2.2- Alvara da Vigilância Sanitária; 

 
2.6 - DAS DECLARAÇÕES 
 
2.6.1 - Declaração de que a empresa licitante não possui em seu quadro de pessoal, 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal 
e inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93;  
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2.6.2 - Declaração da inexistência de qualquer fato impeditivo para a habilitação da 
licitante no presente processo licitatório - modelo do Anexo V do Edital; 
 
2.6.3 - Declaração de que a licitante tem condições de fornecer os produtos, 

constantes do objeto desta licitação, dentro dos prazos requisitados e de forma como 

são exigidos no edital e seus anexos. 

 

2.6.4 - Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e a 

conformidade da sua proposta, conforme dispõe o item 5.6 deste Edital. Modelo 

conforme anexo IV do edital. 

 

2.6.5 – As licitantes que se enquadrem na condição de ME ou EPP deverá apresentar 
Declaração conforme anexo IV do edital como condicionante para que faça jus aos 
benefícios da Lei complementar 123/2006 e suas posteriores alterações. 
 

2.7 – DO CADASTRATAMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO  
 
2.7.1 - A licitante, desde que devidamente cadastrada junto ao provedor do sistema 
eletrônico que será usado nesta licitação, deverá acessar com sua chave de 
identificação e a sua senha pessoal para se credenciar na licitação prevista neste 
processo licitatório.  
 
2.7.2 - A licitante após o acesso no sistema eletrônico e o seu cadastramento neste 
processo licitatório, deverá preencher a FICHA TÉCNICA DESCRITA - ANEXO III 
deste Edital, relacionando e descrevendo sem rasuras e entrelinhas as especificações 
de cada item, a marca, modelo, tipo, fabricante e procedência os itens que deseja 
disputar, como exigido no termo de referência, bem como na tabela do Anexo I, 
inclusive com os preços unitários e totais, ofertados inicialmente, conforme explicitado 
no item 5.8 deste Edital.  
 
2.7.2.1 - Os valores unitários e totais deverão ser ofertados com 2 (duas) casas 
decimais, conforme dispõe o subitem 5.15.1 deste Edital. Caso a oferta seja com mais 
de duas casas decimais, serão desconsideradas para efeito de julgamento.  
 
2.7.2.2 - Os valores unitários e totais deverão ter limite ao que for indicado como 
máximo aceitável e caso a oferta seja superior, a licitante será desclassificada, 
conforme consta no item 5.15.3 deste Edital.  
 
2.7.2.3 - No preenchimento do Anexo III - Ficha Técnica Descritiva a licitante, caso 
seja enquadrada na condição de ME ou EPP, deverá fazer a DECLARAÇÃO - modelo 
no Anexo IV deste Edital, de modo que possa receber os benefícios da Lei 
Complementar nº 123/2006. A falta desta declaração será interpretada como renúncia 
dos benefícios.  
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2.7.2.5 - No preenchimento do Anexo III - Ficha Técnica Descritiva a licitante deverá 
constar que a sua oferta - proposta de preços com prazo de validade de no mínimo 
60 (sessenta) dias.  
 
2.7.3 - No preenchimento do Anexo III - Ficha Técnica Descritiva, a licitante 
proponente ficará restrita a preencher os campos conforme referido no item e subitens 
acima, NÃO PODENDO SE IDENTIFICAR, pois, caso se identifique SERÁ 
DESCLASSIFICADA, como consta no item 5.1.2 deste Edital.  
 
2.7.4 - A licitante proponente que não inserir todos os dados de cada item ofertado, 
como exigido no Anexo I - termo de referência, tais como: descrições, especificações, 
marca dos produtos, valores unitários e totais, e outras exigências que constarem com 
indicativo a ser considerado no Anexo III SERÁ DESCLASSIFICADA, como consta do 
item 5.10 deste Edital.  
 
2.8 - ENVIO DA FICHA TÉCNICA, DA PROPOSTA E DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO 
 
2.8.1 - A licitante após o preenchimento da Ficha Técnica Descritiva - Anexo III - 
PROPOSTA INICIAL, SEM SE IDENTIFICAR, deverá enviar pelo Sistema Eletrônico, 
CONCOMITANTEMENTE com todos os documentos relacionados no Anexo II, as 
declarações referidas nos Anexos IV, se ME ou EPP, V – Declarações Legais e VIII – 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.  
 
2.8.2 - O descumprimento de qualquer item referente a documentação lista no Anexo 
II deste Edital motivará a INABILITAÇÃO da empresa licitante. 
 
2.9 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 
 
2.9.1 – Esta licitação destina-se a participação exclusiva de MEs ou EPPs nos termos 
da LC 123/2006; 
 
2.9.2 - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefícios da LC 123/2006 deverá 
informar, formalmente a sua condição no preenchimento Anexo IV. Caso não 
apresente esta informação será interpretado como renúncia tácita à concessão dos 
benefícios. 
 
2.9.3 - Ficam os lotes de números pares destinados somente para as licitantes ME e 

EPP, em conformidade com o inciso III, do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006 

e alterações posteriores. 

3 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
3.1 - A licitação será julgada pelo MENOR PREÇO que atenda as especificações e 
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demais condições estabelecidas nos subitens do item 8 deste Edital, bem como do 
Anexo I - Termo de Referência. 
 
3.1.1 - O julgamento será por ITEM  
 
3.2 - Os critérios de julgamento das propostas serão direcionados e seguidos pelo (a) 
Pregoeiro (a) conforme dispõe os subitens do item 8 deste Edital, inclusive a 
negociação para obtenção da melhor proposta e a declaração da vencedora do 
certame ou vencedoras quando se tratar de julgamento por item ou por mais de um 
lote.  
 
3.3 - No horário previsto no preâmbulo deste Edital será iniciada a Sessão Pública 
para julgamento das propostas com a abertura das FICHAS TÉCNICAS 
DESCRITIVAS, conforme Anexo III deste Edital e em seguida estas propostas iniciais 
serão disponibilizadas para o (a) Pregoeiro (a) para análise, conferência conforme foi 
exigido no termo de referência e na tabela do Anexo I, no que se refere as descrições 
e especificações completas com os respectivos preços unitários e totais.  
 
3.4 - Após a análise e conferência das FICHAS TÉCNICAS DESCRITIVAS - Anexo III 
- proposta inicial sem identificação da proponente, aquelas que atenderam as 
descrições e especificações exigidas e que forem consideradas aceitáveis pelo (a) 
Pregoeiro (a) serão consideradas CLASSIFICADAS e poderão seguir nas outras fases 
desta licitação. 
 
3.4.1 - Aquelas propostas iniciais inseridas nas FICHAS TÉCNICAS DESCRITIVAS - 
Anexo III que não atenderem ao que foi exigido serão consideradas 
DESCLASSIFICADAS e estarão excluídas para participar das fases seguintes desta 
licitação. 
 
3.5 - O (a) Pregoeiro (a) informará ao provedor do sistema eletrônico quais propostas 
foram aceitais e quais não foram aceitas para que o processo licitatório tenha 
continuidade e será dado comando para que se dê o início da etapa com o envio de 
lances, como previsto no item 6.5 deste Edital.  
 
3.6 - Com comando dado pelo (a) Pregoeiro (a), o próprio sistema eletrônico fará a 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS, do menor preço para o maior ou do 
maior desconto para o menor, conforme o caso, observando a concessão dos 
benefícios previstos na LC nº 123/2006, quando for o caso e conforme previsto no 
item 6.4 deste Edital.  
 
3.7 - Durante o julgamento das propostas o (a) Pregoeiro (a) poderá SANAR ERROS 
ou FALHAS, desde que não alterem as substâncias das ofertas, seja para beneficiar 
ou prejudicar os demais participantes, sendo obrigatória fazer menção da ocorrência 
na Ata da Sessão Pública.  
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3.7.1 - Da mesma forma o (a) Pregoeiro (a) poderá SANAR ERROS ou FALHAS na 
documentação apresentada, desde que não seja para suprir qualquer falta de envio 
no momento oportuno como exigido, conforme disposto no item 10 deste Edital.  
 
3.8 - Explicita-se que a proposta inicial de preço inserida no Anexo III somente terá 
sua ACEITABILIDADE se o valor de cada item e/ou do total seja igual ou inferior ao 
estipulado como máximo aceitável, bem como se a transcrição dos itens obedecerem 
ao que foi exigido no termo de referência e na sua tabela.  
 
 
4 - DA SESSÃO DE LANCES, DO MODO DE DISPUTA E DA NEGOCIAÇÂO  
 
4.1 - Após a classificação das propostas pelo sistema eletrônico inicia-se a etapa da 
sessão de lances pelo sistema eletrônico, conforme dispõe o item 7.1 deste Edital. 
 
4.2 - O intervalo MÍNIMO DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES para o envio de 
lances, conforme previsto no item 7.2 deste Edital fica estipulado em R$ 0,01. (um 
centavo)  
 
4.3 - A fase competitiva com o envio de lances, exclusivamente pelo sistema 
eletrônico, se dará em conformidade com os subitens do item 7 deste Edital.  
 
4.4 - O modo de DISPUTA deste processo licitatório será: ABERTO, conforme o item 
do item 7.5 e na forma do item 7.6 e seus subitens, ambos deste Edital.  
 
4.5 - Durante a Sessão Pública, as licitantes proponentes serão informadas, em tempo 
real, o valor do menor lance registrado, sem identificar a proponente, conforme 
previsto o item 7.3 deste Edital.  
 
4.6 - Encerrada a etapa do envio de lances o (a) Pregoeiro (a) enviará contraproposta 
a licitante que ofertou o melhor preço para negociar e obter uma da melhor proposta, 
observando as exigências e condições constantes neste Edital. 
 
4.7 - Encerrada a NEGOCIAÇÃO e a última proposta de preço sendo ACEITA e a 
licitante sendo considerada HABILITADA lhe será concedido prazo de até 2h (duas 
horas) para que envie A PROPOSTA FINAL DE PREÇOS dentro dos parâmetros 
concluídos na negociação, conforme disposto nos itens 8.3 e 8.4 deste Edital.  
 
4.7.1 - Esta nova proposta de preços - PROPOSTA FINAL deve ser enviada com os 
preços readequados, em conformidade com o item 8.8 e seus subitens, deste Edital, 
conforme modelo do Anexo VI, no que for possível.  
 
4.7.2 - Na preparação da PROPOSTA FINAL VENCEDOR COM OS PREÇOS 
READEQUADOS, conforme modelo do Anexo VI, a proponente deverá ter atenção na 
sua transcrição, pois, a sua base é aquela inserida no Anexo III - proposta inicial, 
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consubstanciada no último lance considerado como MENOR PREÇO, resultado final 
da negociação.  
 
4.8 - Caso a proponente da melhor proposta seja considerada inabilitada ou que sua 
proposta não seja aceita, as providências a serem tomadas pelo (a) Pregoeiro (a) se 
darão conforme disposto nos itens 8.5 e 8.6 deste Edital.  
 
 
5 - DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA  
 
5.1 - Com a proposta final da proponente considerada aceitável e o cumprimento das 
exigências referentes à documentação, A LICITANTE DETENTORA DA MELHOR 
PROPOSTA SERÁ CONSIDERADA VENCEDORA DO CERTAME, conforme dispõe 
o item 8.8 deste Edital.  
 
 
6 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA 
DO CONTRATO OU DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
6.1 - Após a declaração da licitante como vencedora do certame licitatório o processo 
será adjudicado e homologado com a convocação para que a vencedora assine o 
Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, 
conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do ato convocatório.  
 
6.2 - No caso da assinatura do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços 
a efetiva contratação se dará através da emissão de cada AF - Autorização de 
Fornecimento ou Autorização de Serviço - AS, acompanhada da respectiva nota de 
empenho da despesa, em conformidade com o art. 62, da Lei nº 8.666/93.  
 
 
7 - DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO E DO PAGAMENTO  
 
7.1 - O VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL para o total desta licitação fica 
estipulado em R$ 341.198,20 (trezentos e quarenta e um mil e cento e noventa e 
oito reais e vinte centavos) como consta no somatório dos itens.  
 
7.1.1 - O valor máximo aceitável para CADA ITEM é o que consta na TABELA do 
Anexo I.  
 
7.2 - Havendo oferta com valor superior ou com percentual inferior ao que for 
estipulado, ainda que sigiloso, seja para cada item ou para o total A PROPOSTA NÃO 
SERÁ ACEITA E SERÁ DESCLASSIFICADA de imediato.  
 
7.3 - O valor a ser contratado será quitado conforme a execução contratual pela 
vencedora do certame, seja por item, por lote ou no total, mediante apresentação de 
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nota fiscal/fatura e na seguinte forma:  
 
7.3.1 - Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal;  
 
7.3.2 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá obrigatoriamente apresentar 
a sua regularidade junto ao INSS, FGTS, Certidão de Débitos Estadual e Débitos 
Trabalhistas. 
 
8 - DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO E DA PUBLICIDADE DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS  
 
8.1 - O provedor do sistema eletrônico para este processo licitatório: BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL: www.bll.org.br - e-mail: contato@bll.org.br - telefone 
(41) 3097.4600 
 
8.2 - Este Edital está disponível no site da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico 
www.itamonte.mg.gov.br.  
 
8.2.1 - Todos os atos administrativos, recursos, contrarrazões, julgamentos, atas e 
outros pertinentes desta licitação serão publicados no Portal da Transparência da 
Prefeitura Municipal de Itamonte no endereço eletrônico 
http://transparencia.itamonte.mg.gov.br/. 
 
8.3 - Informações poderão ser solicitadas pelo telefone (35) 3363-1655 ou pelos e-
mails: licitacao@itamonte.mg.gov.br ou licitacaoitamonte@yahoo.com.br. 
 
8.4 - Localização do Setor de Licitações: Rua Prefeito Jose Ribeiro dos Pereira Filho, 
n 206, centro - Itamonte - MG - CEP: 37.466-000. 
 
 

Itamonte, 03 DE MARÇO DE 2023. 
 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
VAGNER LUIZ DA FONSECA 

 
 

PREGOEIRA 
ANA PAULA FRANCO DA ROSA RIBEIRO SANTOS 

 
 

Visto: 
Priscila Rodrigues Maciel 
OAB/MG 196.442 
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Processo 57/2023   Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 8 
 

Anexo III 
 

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 
 
Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos 
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ____ / ____ / __________ 
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Processo 57/2023   Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 8 
 

ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME E EPP, LC 123/2006 
 
 

À Prefeitura Municipal de Itamonte / MG 
 
 

A empresa ............................................................................................................, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ...................................., com sede à 
..................................................., Nº........, em ........................................................., na 
qualidade de participante nesta licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 
Itamonte, MG: 
DECLARA para todos os fins de direito, estar sob o regime de microempresa - ME ou 

empresa de pequeno porte - EPP e se enquadra nos benefícios da Lei Complementar 

nº 123/2006. (Se a empresa se enquadrar nestas condições) 

DECLARA para todos os fins de direito, que atende plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua oferta de preços inserida neste Anexo III e também inserida na 
proposta de preço do Anexo VII deste Edital está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório. 
 
 
 

Local e Data 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome do Representante Legal 

Nº da Identidade 
 
 
 
 
 

Observações: Se possível usar papel timbrado da empresa 
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Processo 57/2023   Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 8 

 
Anexo V – DECLARAÇÕES LEGAIS 

 
 
À Prefeitura Municipal de Itamonte / MG 
 
A empresa............................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°............................., com 
sede à Rua............................. , nº......., em............................., na qualidade de 
participante da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, instaurado por esta 
Prefeitura Municipal: 
DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente e impeditivo 
contra sua habilitação no presente processo, assim como se obriga a declarar a 
ocorrência de fatos futuros. 
DECLARA ainda que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988. 
DECLARA também não ser inidônea para licitar e celebrar Termo de Compromisso 
da Ata de Registro de Preços com a Administração Pública e que está de pleno acordo 
com as exigências do Edital deste processo. 
DECLARA também ter condições de atender ao fornecimento objeto desta Licitação, 
dentro dos prazos requisitados e da forma que dispuser a Autorização de 
Fornecimento. 
DECLARA, para os fins de direito e sob as penas da lei, tem pleno conhecimento das 
demais informações disponibilizadas e dos termos e condições estabelecidos no 
EDITAL e na minuta de TERMO DE COMPROMISSO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
 
 

Local e Data 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Conforme Anexo III 
 
 
 

Observações: Se possível usar papel timbrado da empresa 
Modelo para credenciamento 
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Processo 57/2023   Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 8 
 

Anexo VI 
 

CARTA PROPOSTA 
 

À Prefeitura Municipal de Itamonte / MG 
 

1 - Identificação da Empresa: 

Razão Social: ______________________________________________ 

Endereço:  ______________________________________________ 

Município / UF:  ______________________________________ /  ______ 

CNPJ:   ______________________________________________ 

Fone / E-mail:  _______________________/ ______________________ 

2 - Planilha / Proposta: 

 
Lote: 1 - ABACATE COMUM 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitário Valor 
Total 

Marca 

1   ABACATE COMUM - extra in natura, polpa firme ao toque, 
casca lisa e brilhante, com grau de maturação adequado 
para o consumo, procedente de espécies genuínas e sãs. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 37     

 
 
 Lote: 2 - ABACATE COMUM 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitário Valor 
Total 

Marca 

2   ABACATE COMUM - extra in natura, polpa firme ao toque, 
casca lisa e brilhante, com grau de maturação adequado 
para o consumo, procedente de espécies genuínas e sãs. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 13     

 
 
 
 Lote: 3 - AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5KG 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitário Valor 
Total 

Marca 

3   AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5KG - com aspecto, odor e 
sabor próprios, cor clara, isento de sujidades, em fardos 

PCT 220     
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de 25Kg, contendo 5 pacotes de 5kg cada, embaladas em 
polietileno. Prazo mínimo de validade: 01 ano. 

 
 
 Lote: 4 - AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5KG 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

4   AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5KG - com aspecto, odor e 
sabor próprios, cor clara, isento de sujidades, em fardos 
de 25Kg, contendo 5 pacotes de 5kg cada, embaladas em 
polietileno. Prazo mínimo de validade: 01 ano. 

PCT 80     

 
 
 Lote: 5 - Adocante 60 ml 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

5   Adoçante dietético de stévia 100% natural, zero de 
calorias, açúcar, glúten e lactose, líquido, com bico 
dosador. unidade 60ml 

UN 7     

 
 
 Lote: 6 - Adocante 60 ml 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

6   Adoçante dietético de stévia 100% natural, zero de 
calorias, açúcar, glúten e lactose, líquido, com bico 
dosador. unidade 60ml 

UN 3     

 
 
 Lote: 7 - ALHO NACIONAL EXTRA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

7   ALHO NACIONAL EXTRA - os dentes devem estar bem 
definidos, limpos, firmes, sem manchas e livre de broto. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas.  

KG 90     

 
 
 Lote: 8 - ALHO NACIONAL EXTRA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

8   ALHO NACIONAL EXTRA - os dentes devem estar bem 
definidos, limpos, firmes, sem manchas e livre de broto. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas.  

KG 30     

 
 
 Lote: 9 - AMIDO DE MILHO 500 G 
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Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

9   AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho, 
preparado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas 
de matérias terrosas de parasitas e detritos animais e 
vegetais. Livre de fermentação, não podendo estar 
rançosos. Embalagem de 500 (quinhentos) gramas, em 
caixas de papelão fina, acondicionada internamente em 
saco de papel impermeável ou saco de polietileno atóxico, 
resistente, contendo peso de 500 (quinhentos) gramas 
cada pacote. Prazo mínimo de validade: 06 (seis) meses. 

CX 30     

 
 
 Lote: 10 - AMIDO DE MILHO 500 G 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

10   AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho, 
preparado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas 
de matérias terrosas de parasitas e detritos animais e 
vegetais. Livre de fermentação, não podendo estar 
rançosos. Embalagem de 500 (quinhentos) gramas, em 
caixas de papelão fina, acondicionada internamente em 
saco de papel impermeável ou saco de polietileno atóxico, 
resistente, contendo peso de 500 (quinhentos) gramas 
cada pacote. Prazo mínimo de validade: 06 (seis) meses. 

CX 10     

 
 
 Lote: 11 - arroz branco tipo 1 pacote 5kg 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

11   Arroz branco tipo 1, tipo agulhinha, pacote de 5 kg, polido, 
longo, fino, beneficiado, contendo no mínimo 90% de 
grãos inteiros e com no máximo 14% de umidade; 
devendo apresentar coloração branca, grãos íntegros e 
soltos após cozimento;  em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional, validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

PAC 750     

 
 
 Lote: 12 - arroz branco tipo 1 pacote 5kg 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

12   Arroz branco tipo 1, tipo agulhinha, pacote de 5 kg, polido, 
longo, fino, beneficiado, contendo no mínimo 90% de 
grãos inteiros e com no máximo 14% de umidade; 
devendo apresentar coloração branca, grãos íntegros e 
soltos após cozimento; em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 

PAC 250     
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procedência, informação nutricional, validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

 
 
 Lote: 13 - AVEIA EM FLOCOS FINOS 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

13   AVEIA FLOCOS FINOS - produto resultante da moagem 
de grãos de aveia após limpeza e classificação. 
Embalagem com 500 (quinhentos ) gramas 

PAC 37     

 
 
 Lote: 14 - AVEIA EM FLOCOS FINOS 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

14   AVEIA FLOCOS FINOS - produto resultante da moagem 
de grãos de aveia após limpeza e classificação. 
Embalagem com 500 (quinhentos ) gramas 

PAC 13     

 
 
 Lote: 15 - BISCOITO DE POLVILHO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

15   BISCOITO DE POLVILHO isento de glúten, formato tipo 
argola, embalado em sacos plásticos transparentes e 
resistentes, pesando 200 gramas, 90% do produto deve 
estar com suas características físicas intactas (não 
quebrados). No seu rótulo deverá conter informação 
nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de 
fabricação, validade e lote. 

PAC 370     

 
 
 Lote: 16 - BISCOITO DE POLVILHO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

16   BISCOITO DE POLVILHO isento de glúten, formato tipo 
argola, embalado em sacos plásticos transparentes e 
resistentes, pesando 200 gramas, 90% do produto deve 
estar com suas características físicas intactas (não 
quebrados). No seu rótulo deverá conter informação 
nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de 
fabricação, validade e lote. 

PAC 130     

 
 
 Lote: 17 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

17   BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - consistência 
crocante, sem corantes artificiais; embalagem primária em 
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 360g 
e embalagem secundária caixas de papelão, com 
fornecimento variado dos sabores. Prazo de validade de 
no mínimo 06 meses a partir da data do recebimento. 

PAC 220     
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 Lote: 18 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

18   BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - consistência 
crocante, sem corantes artificiais; embalagem primária em 
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 360g 
e embalagem secundária caixas de papelão, com 
fornecimento variado dos sabores. Prazo de validade de 
no mínimo 06 meses a partir da data do recebimento. 

PAC 80     

 
 
 Lote: 19 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

19   BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 
composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, amido de milho, sal, açúcar 
invertido, fermentos químicos, fermentos biológicos, soro 
de leite, extrato de malte, emulsificante, lecitina de soja, e 
aromatizantes. Embalados em embalagem selada de 360 
gr com 3 pacotes internos para melhor conservação. 

PCT 220     

 
 
 Lote: 20 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

20   BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 
composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, amido de milho, sal, açúcar 
invertido, fermentos químicos, fermentos biológicos, soro 
de leite, extrato de malte, emulsificante, lecitina de soja, e 
aromatizantes. Embalados em embalagem selada de 360 
gr com 3 pacotes internos para melhor conservação. 

PCT 80     

 
 
 Lote: 21 - Biscoito tipo cracker integral 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

21   Biscoito tipo cracker integral, composto por farinha de 
trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal (soja, palma), açúcar invertido, 
amido de milho, sal, açúcar, fermento biológico, fermentos 
químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, 
acidulante ácido láctico, melhorador de farinha protease, 
aromatizante. 

PAC 90     

 
 
 Lote: 22 - Biscoito tipo cracker integral 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 
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22   Biscoito tipo cracker integral, composto por farinha de 
trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal (soja, palma), açúcar invertido, 
amido de milho, sal, açúcar, fermento biológico, fermentos 
químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, 
acidulante ácido láctico, melhorador de farinha protease, 
aromatizante. 

PAC 30     

 
 
 Lote: 23 - Biscoito tipo rosquinha 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

23   Biscoito doce tipo rosquinha, sabor Coco, composto por 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, 
extrato de malte, creme de milho, sal refinado, fermentos 
químicos, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e 
estabilizantes diacetil tártaro de mono e glicerídeos. 
Embalados em embalagem selada de 330 gramas. 

PAC 220     

 
 
 Lote: 24 - Biscoito tipo rosquinha 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

24   Biscoito doce tipo rosquinha, sabor Coco, composto por 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, 
extrato de malte, creme de milho, sal refinado, fermentos 
químicos, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e 
estabilizantes diacetil tártaro de mono e diglicerídeos. 
Embalados em embalagem selada de 330 gramas. 

PAC 80     

 
 
 Lote: 25 - Cacau em pó 100% 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

25   Cacau em pó 100% - contendo apenas cacau, 
embalagem com a gramatura de 150grs 

CAI 220     

 
 
 Lote: 26 - Cacau em pó 100% 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

26   Cacau em pó 100% - contendo apenas cacau, 
embalagem com a gramatura de 150grs 

CAI 80     

 
 
 Lote: 27 - CANJIQUINHA AMARELA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

27   Canjiquinha amarela: subproduto do grão de milho de cor 
amarela, fina, livre de umidade e fragmentos estranhos. 
Acondicionada em embalagem de polietileno resistente, 

PAC 70     
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atóxico, transparente, contendo 500g, com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Prazo 
mínimo de validade: 4 meses. 

 
 
 Lote: 28 - CANJIQUINHA AMARELA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

28   Canjiquinha amarela: subproduto do grão de milho de cor 
amarela, fina, livre de umidade e fragmentos  estranhos. 
Acondicionada em embalagem de polietileno resistente, 
atóxico, transparente, contendo 500g, com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Prazo 
mínimo de validade: 4 meses. 

PAC 30     

 
 
 Lote: 29 - CEBOLA BRANCA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

29   CEBOLA BRANCA - fresca, extra, com as extremidades 
firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isento de broto, 
enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas. 

KG 520     

 
 
 Lote: 30 - CEBOLA BRANCA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

30   CEBOLA BRANCA - fresca, extra, com as extremidades 
firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isento de broto, 
enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas. 

KG 180     

 
 
 Lote: 31 - EXTRATO DE TOMATE 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

31   EXTRATO DE TOMATE - concentrado, produto resultante 
da concentração da polpa de 18 tomates por processo 
tecnológico preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação, com embalagem primária em 
embalagem tetra pak de 540g, sem estufamento, sem 
vazamento, e outras alterações, acondicionadas em caixa 
de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e lacrada. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto 

UN 600     
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e número do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. 

 
 
 Lote: 32 - EXTRATO DE TOMATE 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

32   EXTRATO DE TOMATE - concentrado, produto resultante 
da concentração da polpa de 18 tomates por processo 
tecnológico preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação, com embalagem primária em 
embalagem tetra pak de 540g, sem estufamento, sem 
vazamento, e outras alterações, acondicionadas em caixa 
de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e lacrada. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto 
e número do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. 

UN 200     

 
 
 Lote: 33 - Extrato de tomate 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

33   Extrato de tomate: concentrado, produto resultante da 
concentração da polpa de 16 tomates por processo 
tecnológico preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação, acondicionado em potes 
plásticos, em embalagem de 310g, com tampa e lacre em 
alumínio. Ingredientes: tomate. 

UN 600     

 
 
 Lote: 34 - Extrato de tomate 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

34   Extrato de tomate: concentrado, produto resultante da 
concentração da polpa de 16 tomates por processo 
tecnológico preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação, acondicionado em potes 
plásticos, em embalagem de 310g, com tampa e lacre em 
alumínio. Ingredientes: tomate. 

UN 200     

 
 
 Lote: 35 - Farinha de mandioca torrada 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

35   Farinha de mandioca torrada: seca, fina, tipo 1, com 
umidade inferior a 13%, isenta de  matéria  terrosa,  fungos  
ou  parasitas  e  fragmentos  estranhos. Embalada em  

PAC 150     
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pacotes  plásticos  de  1kg,  transparentes,  resistentes.  A 
embalagem deverá conter os dados de identificação e 
informações nutricionais do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de 
fabricação. 

 
 
 Lote: 36 - Farinha de mandioca torrada 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

36   Farinha de mandioca torrada: seca, fina, tipo 1, com 
umidade inferior a 13%, isenta de  matéria  terrosa,  fungos  
ou  parasitas  e  fragmentos  estranhos. Embalada  em  
pacotes  plásticos  de  1kg,  transparentes,  resistentes.  A 
embalagem deverá conter os dados de identificação e 
informações nutricionais do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de 
fabricação. 

PAC 50     

 
 
 Lote: 37 - Farinha de milho amarela em flocos grandes 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

37   Farinha de milho amarela: em flocos grandes e amarelos, 
embalada em pacotes plásticos com 500g, transparentes, 
limpos, não violados e resistentes. Constar data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 03 meses. 

PAC 150     

 
 
 Lote: 38 - Farinha de milho amarela em flocos grandes 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

38   Farinha de milho amarela: em flocos grandes e amarelos, 
embalada em pacotes plásticos com 500g, transparentes, 
limpos, não violados e resistentes. Constar data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 03 meses. 

PAC 50     

 
 
 Lote: 39 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

39   FARINHA DE TRIGO , TIPO 1Especial, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, sem fermento e de coloração branca 
ou ligeiramente amarelada. Acondicionada em 
embalagem de papel, atóxica, transparente, íntegra, 
contendo identificação, procedência, ingredientes, 
informações nutricionais, lote, gramatura e datas de 
fabricação e de vencimento. Prazo mínimo de validade de 
6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. 
Pacote de 1 Kg. 

KG 600     

 
 
 Lote: 40 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 
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Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

40   FARINHA DE TRIGO , TIPO 1Especial, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, sem fermento e de coloração branca 
ou ligeiramente amarelada. Acondicionada em 
embalagem de papel, atóxica, transparente, íntegra, 
contendo identificação, procedência, ingredientes, 
informações nutricionais, lote, gramatura e datas de 
fabricação e de vencimento. Prazo mínimo de validade de 
6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. 
Pacote de 1 Kg. 

KG 200     

 
 
 Lote: 41 - FEIJAO CARIOCA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

41   Feijão carioca tipo 1, selecionado, constituído de 90% de 
grão na cor característica, grupo I, feijão comum, classe 
cores, tamanho e formato naturais, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos de animais ou 
vegetais, sendo permitido apenas 2% de impurezas, em 
embalagem de polietileno, de 01 Kg cada, com registro no 
Ministério da Agricultura. Prazo mínimo de validade: 04 
meses. 

KG 750     

 
 
 Lote: 42 - FEIJAO CARIOCA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

42   Feijão carioca tipo 1, selecionado, constituído de 90% de 
grão na cor característica, grupo I, feijão comum, classe 
cores, tamanho e formato naturais, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos de animais ou 
vegetais, sendo permitido apenas 2% de impurezas, em 
embalagem de polietileno, de 01 Kg cada, com registro no 
Ministério da Agricultura. Prazo mínimo de validade: 04 
meses. 

KG 250     

 
 
 Lote: 43 - FEIJÃO PRETO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

43   FEIJÃO PRETO: Classe preto, em sacos plásticos, 
transparentes, isento de sujidades, não violados, 
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega, em pacotes de 1kg. 

KG 220     

 
 
 Lote: 44 - FEIJÃO PRETO 
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Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

44   FEIJÃO PRETO: Classe preto, em sacos plásticos, 
transparentes, isento de sujidades, não violados, 
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega, em pacotes de 1kg. 

KG 80     

 
 
 Lote: 45 - FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

45   FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Potes de 250 G, 
embalagem intacta e resistente, com data de fabricação e 
vencimento, contendo amido de milho ou fécula de 
mandioca, fosfato de monocálcico, bicarbonato de sódio e 
carbonato de cálcio, e com a expressão " NÃO CONTÉM 
GLÚTEN". 

POT 90     

 
 
 Lote: 46 - FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

46   FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Potes de 250 G, 
embalagem intacta e resistente, com data de fabricação e 
vencimento, contendo amido de milho ou fécula de 
mandioca, fosfato de monocálcico, bicarbonato de sódio e 
carbonato de cálcio, e com a expressão " NÃO CONTÉM 
GLÚTEN". 

POT 30     

 
 
 Lote: 47 - FUBÁ MIMOSO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

47   FUBÁ MIMOSO:De milho, produto obtido pela moagem 
do grão de milho, desgerminado ou não, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas 
de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar 
úmidos ou rançosos. Embalagem plástica, atóxica, de 1 
Kg Prazo mínimo de validade : 06 meses 

KG 112     

 
 
 Lote: 48 - FUBÁ MIMOSO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

48   FUBÁ MIMOSO: De milho, produto obtido pela moagem 
do grão de milho, desgerminado ou não, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas 
de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar 

KG 38     
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úmidos ou rançosos. Embalagem plástica, atóxica, de 1 
Kg Prazo mínimo de validade : 06 meses 

 
 
 Lote: 49 - GOIABA VERMELHA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

49   GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde 
Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); 
Categoria I. As goiabas deverão apresentar as 
características da cultivar bem definidas, serem sãs, 
inteiras, limpas e devem estar dentro da classificação 
adequada, obedecendo o limite de defeitos. As goiabas 
deverão ser uniformes em tamanho e devem estar bem 
agregadas na embalagem (não excessivamente), em 
camadas uniformes. Uma boa uniformidade em tamanho 
significa não ter mais que 10% de goiabas fora da classe. 
Deverá estar fresca, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, em condições adequadas, bem 
desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Deverá ser entregue em caixa do tipo grade. O 
veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas 
sanitárias vigentes. As frutas e hortaliças deverão ser 
procedentes de espécies genuínas e sãs e satisfazer as 
seguintes condições mínimas: -serem frescas; -não 
estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica que afetam sua 
aparência, a polpa e o pedúnculo (quando houver) 
deverão se apresentar intactos e firmes; -serem 
transportadas em caixas de polietileno vazadas. Os 
alimentos não devem estar em contato com papel não 
adequado (reciclado, jornais, revistas e similares), 
papelão ou plástico reciclado, podendo ser orgânico. 

KG 150     

 
 
 Lote: 50 - GOIABA VERMELHA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

50   GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde 
Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); 
Categoria I. As goiabas deverão apresentar as 
características da cultivar bem definidas, serem sãs, 
inteiras, limpas e devem estar dentro da classificação 
adequada, obedecendo o limite de defeitos. As goiabas 
deverão ser uniformes em tamanho e devem estar bem 
agregadas na embalagem (não excessivamente), em 
camadas uniformes. Uma boa uniformidade em tamanho 
significa não ter mais que 10% de goiabas fora da classe. 
Deverá estar fresca, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, em condições adequadas, bem 

KG 50     
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desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Deverá ser entregue em caixa do tipo grade. O 
veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas 
sanitárias vigentes. As frutas e hortaliças deverão ser 
procedentes de espécies genuínas e sãs e satisfazer as 
seguintes condições mínimas: -serem frescas; -não 
estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica que afetam sua 
aparência, a polpa e o pedúnculo (quando houver) 
deverão se apresentar intactos e firmes; -serem 
transportadas em caixas de polietileno vazadas. Os 
alimentos não devem estar em contato com papel não 
adequado (reciclado, jornais, revistas e similares), 
papelão ou plástico reciclado, podendo ser orgânico. 

 
 
 Lote: 51 - LEITE EM PÓ INTEGRAL- 1KG 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

51   LEITE EM PÓ INTEGRAL- 1KGInstantâneo, sem açúcar, 
contendo em sua composição 14% de proteína, Unidade: 
embalagem pacote aluminizado de aproximadamente 1 
Kg íntegro, resistente, atóxica, vedado hermeticamente e 
limpo. Produto com registro de inspeção do Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de 12 (doze) 
meses (Marca referência: Itambé, Piracanjuba, Italac, 
Ninho) 

UN 90     

 
 
 Lote: 52 - LEITE EM PÓ INTEGRAL- 1KG 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

52   LEITE EM PÓ INTEGRAL- 1KGInstantâneo, sem açúcar, 
contendo em sua composição 14% de proteína, Unidade: 
embalagem pacote aluminizado de aproximadamente 1 
Kg íntegro, resistente, atóxica, vedado hermeticamente e 
limpo. Produto com registro de inspeção do Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de 12 (doze) 
meses (Marca referência: Itambé, Piracanjuba, Italac, 
Ninho) 

UN 30     

 
 
 Lote: 53 - LEITE INTEGRAL UHT 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

53   LEITE INTEGRAL UHT Leite integral longa vida, em 
caixas de  papelão contendo 12 unidades de 1 L cada, com 
revestimento interno de alumínio, devendo possuir com 
clareza data de fabricação e validade (04 meses). Possuir 

L 7.500     
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registro de inspeção no Ministério da Agricultura/ 
SIF/DIPOA. 

 
 
 Lote: 54 - LEITE INTEGRAL UHT 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

54   LEITE INTEGRAL UHT Leite integral longa vida, em 
caixas de  papelão contendo 12 unidades de 1 L cada, com 
revestimento interno de alumínio, devendo possuir com 
clareza data de fabricação e validade (04 meses). Possuir 
registro de inspeção no Ministério da Agricultura/ 
SIF/DIPOA. 

L 2.500     

 
 
 Lote: 55 - LIMÃO TAITI 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

55   LIMÃO TAITI - in natura extra, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 150     

 
 
 Lote: 56 - LIMÃO TAITI 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

56   LIMÃO TAITI - in natura extra, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 50     

 
 
 Lote: 57 - MAÇÃ NACIONAL 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

57   MAÇÃ NACIONAL In natura extra, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, 
fresca, com grau de maturação adequado para o 
consumo. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos a superfície externa, livre de enfermidades, 
isentos de parasitas e larvas. Entrega fracionada 
conforme cronograma e embalada em sacos plásticos 
novos. 

KG 900     

 
 
 Lote: 58 - MAÇÃ NACIONAL 
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Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

58   MAÇÃ NACIONAL In natura extra, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, 
fresca, com grau de maturação adequado para o 
consumo. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos a superfície externa, livre de enfermidades, 
isentos de parasitas e larvas. Entrega fracionada 
conforme cronograma e embalada em sacos plásticos 
novos. 

KG 300     

 
 
 Lote: 59 - MACARRAO INTEGRAL 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

59   Macarrão integral, massa de trigo com farinha integral, 
corte fusilli, contendo farinha de trigo integral (50%) e 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Composição nutricional em 80 g de alimentos 53g de 
carboidratos, 8,4 g de proteínas, 1,2 g de gorduras totais, 
0,0g de gordura saturada, 3,8g de fibra alimentar, 0 g 
gordura saturada e 0,0 mg de sódio. Embalagem 
transparente de material plástico, resistente e atóxico 
contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 150     

 
 
 Lote: 60 - MACARRAO INTEGRAL 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

60   Macarrão integral, massa de trigo com farinha integral, 
corte fusilli, contendo farinha de trigo integral (50%) e 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Composição nutricional em 80 g de alimentos 53g de 
carboidratos, 8,4 g de proteínas, 1,2 g de gorduras totais, 
0,0g de gordura saturada, 3,8g de fibra alimentar, 0 g 
gordura saturada e 0,0 mg de sódio. Embalagem 
transparente de material plástico, resistente e atóxico 
contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 50     

 
 
 Lote: 61 - MACARRAO TIPO ESPAQUETE N° 8 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

61   Macarrão tipo espaguete, n° 8: contendo sêmola de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido fólico) e corantes naturais 
de urucum e cúrcuma, fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitos e larvas. Composição nutricional em 80 g de 
alimento: 60g de carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 g de 
gorduras totais, 0,0g de gordura saturada, 1,5g de fibra 
alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem transparente de 
material plástico, resistente e atóxico contendo 500 g. 
Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 670     
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 Lote: 62 - MACARRAO TIPO ESPAQUETE N° 8 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

62   Macarrão tipo espaguete, n° 8: contendo sêmola de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido fólico) e corantes naturais 
de urucum e cúrcuma, fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitos e larvas. Composição nutricional em 80 g de 
alimento: 60g de carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 g de 
gorduras totais, 0,0g de gordura saturada, 1,5g de fibra 
alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem transparente de 
material plástico, resistente e atóxico contendo 500 g. 
Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 230     

 
 
 Lote: 63 - MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO COM OVOS 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

63   MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO COM OVOS - 
produto não fermentado contendo sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Ovos e corantes 
naturais de urucum e cúrcuma, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. Composição nutricional em 80 
g de alimento: 60g de carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 
g de gorduras totais, 0,0g de gordura saturada, 1,5g de 
fibra alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem 
transparente de material plástico, resistente e atóxico 
contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 150     

 
 
 Lote: 64 - MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO COM OVOS 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

64   MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO COM OVOS - 
produto não fermentado contendo sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Ovos e corantes 
naturais de urucum e cúrcuma, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. Composição nutricional em 80 
g de alimento: 60g de carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 
g de gorduras totais, 0,0g de gordura saturada, 1,5g de 
fibra alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem 
transparente de material plástico, resistente e atóxico 
contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 50     

 
 
 Lote: 65 - MACARRAO TIPO PARAFUSO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

65   Macarrão tipo parafuso, contendo sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, Ovos e corantes 

PAC 670     
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naturais de urucum e cúrcuma, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. Composição nutricional em 80 
g de alimento: 60g de carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 
g de gorduras totais, 0,0g de gordura saturada, 1,5g de 
fibra alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem 
transparente de material plástico, resistente e atóxico 
contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

 
 
 Lote: 66 - MACARRAO TIPO PARAFUSO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

66   Macarrão tipo parafuso, contendo sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, Ovos e corantes 
naturais de urucum e cúrcuma, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. Composição nutricional em 80 
g de alimento: 60g de carboidratos, 9,2 g de proteínas, 0,5 
g de gorduras totais, 0,0g de gordura saturada, 1,5g de 
fibra alimentar e 0,0 mg de sódio. Embalagem 
transparente de material plástico, resistente e atóxico 
contendo 500 g. Prazo mínimo de validade: 01 (um) ano. 

PAC 230     

 
 
 Lote: 67 - MACARRAO ZERO GLUTEN 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

67   Macarrão Zero glúten, massa de arroz (100%), contendo 
farinha de arroz, corantes naturais (cúrcuma e urucum) e 
emulsificantes (monoglicerídeos de ácidos graxos e 
monoestereato de propilenoglicol), em corte parafuso ou 
penne Embalagem transparente de material plástico, 
resistente e atóxico contendo 500 g. Prazo mínimo de 
validade: 01 (um) ano. 

PAC 70     

 
 
 Lote: 68 - MACARRAO ZERO GLUTEN 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

68   Macarrão Zero glúten, massa de arroz (100%), contendo 
farinha de arroz, corantes naturais (cúrcuma e urucum) e 
emulsificantes (monoglicerídeos de ácidos graxos e 
monoestereato de propilenoglicol), em corte parafuso ou 
penne Embalagem transparente de material plástico, 
resistente e atóxico contendo 500 g. Prazo mínimo de 
validade: 01 (um) ano. 

PAC 30     

 
 
 Lote: 69 - Mamão Formosa - in natura extra 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

69   Mamão Formosa - in natura extra, apresentando 
maturação média, polpa firme ao toque, sem apresentar 

KG 970     
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avarias de casca, procedente  de  espécie genuína  e  sã,  
fresca.  Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou  corpos  estranhos  
aderidos  à superfície  externa,  livre  de  enfermidades,  
insetos,  parasitas  e  larvas. Entrega fracionada conforme 
cronograma e embalada  em  sacos  plásticos novos. 

 
 
 Lote: 70 - Mamão Formosa - in natura extra 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

70   Mamão Formosa - in natura extra, apresentando 
maturação média, polpa firme ao  toque,  sem  apresentar  
avarias  de  casca,  procedente  de  espécie genuína  e  
sã,  fresca.  Isento de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria  terrosa,  sujidades  ou  corpos  
estranhos  aderidos  à superfície  externa,  livre  de  
enfermidades,  insetos,  parasitas  e  larvas. Entrega 
fracionada  conforme  cronograma  e  embalada  em  
sacos  plásticos novos. 

KG 330     

 
 
 Lote: 71 - MANGA TOMMY 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

71   MANGA TOMMY -  in natura, polpa firme ao toque, casca 
lisa e brilhante, com grau de maturação adequado para o 
consumo, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 670     

 
 
 Lote: 72 - MANGA TOMMY 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

72   MANGA TOMMY -  in natura, polpa firme ao toque, casca 
lisa e brilhante, com grau de maturação adequado para o 
consumo, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 230     

 
 
 Lote: 73 - MANTEIGA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

73   MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE: 500GManteiga 
de primeira qualidade com sal, sem gordura trans, de 
consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC, de 
textura lisa uniforme, untosa, com distribuição uniforme de 
água, não rançoso, de coloração branco amarelada, sem 

UN 150     
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manchas ou pontos de outra coloração, com sabor suave, 
característico, aroma delicado, sem odor e sabor 
estranho, sem condições de corantes naturais ou 
sintéticos. Contendo 500g, identificação, ingredientes 
(creme de leite e sal, cloreto de sódio), procedência, 
informações nutricionais, lote, gramatura, data de 
fabricação e validade. Deverá apresentar registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Prazo mínimo de 
validade 3 (três) meses a contar da data de entrega do 
produto Deverá apresentar registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA. Prazo mínimo de validade 03 ( três 
) meses a contar da data de entrega do produto. 

 
 
 Lote: 74 - MANTEIGA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

74   MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE: 500GManteiga 
de primeira qualidade com sal, sem gordura trans, de 
consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC, de 
textura lisa uniforme, untosa, com distribuição uniforme de 
água, não rançoso, de coloração branco amarelada, sem 
manchas ou pontos de outra coloração, com sabor suave, 
característico, aroma delicado, sem odor e sabor 
estranho, sem condições de corantes naturais ou 
sintéticos. Contendo 500g, identificação, ingredientes 
(creme de leite e sal, cloreto de sódio), procedência, 
informações nutricionais, lote, gramatura, data de 
fabricação e validade. Deverá apresentar registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Prazo mínimo de 
validade 3 (três) meses a contar da data de entrega do 
produto Deverá apresentar registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA. Prazo mínimo de validade 03 ( três 
) meses a contar da data de entrega do produto. 

UN 50     

 
 
 Lote: 75 - MELANCIA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

75   MELANCIAIn natura  extra,  com  grau  de  maturação  
adequado  para  o consumo, casca firme sem avarias, 
polpa firme de coloração vermelha com aparência  fresca  
e  macia,  procedente  de  espécie  genuína  e  sã,  fresca. 
Isento  de  lesões  de  origem  física,  mecânica  ou  
biológica  matéria  terrosa, sujidades  ou  corpos  
estranhos  aderidos  à  superfície  externa,  livre  de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 2.250     

 
 
 Lote: 76 - MELANCIA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

76   MELANCIA: In  natura  extra,  com  grau  de  maturação  
adequado  para  o consumo, casca firme sem avarias, 

KG 750     



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE / MG 

Secretaria de Administração e Finanças 

Setor de Licitações 

polpa firme de coloração vermelha com aparência  fresca  
e  macia,  procedente  de  espécie  genuína  e  sã,  fresca. 
Isento  de  lesões  de  origem  física,  mecânica  ou  
biológica  matéria  terrosa, sujidades  ou  corpos  
estranhos  aderidos  à  superfície  externa,  livre  de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

 
 
 Lote: 77 - Óleo de Soja: vegetal, refinado, envasado em garrafa plástica resistente transparente, 
contendo 900 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

77   Óleo de Soja: vegetal, refinado, envasado em garrafa 
plástica resistente transparente, contendo 900 ml, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, 
preferencialmente proveniente de soja não transgênica. 
Embalagem secundária de caixas de papelão contendo 20 
unidades cada. Prazo mínimo de validade: 01 ano. 

CAI 520     

 
 
 Lote: 78 - Óleo de Soja: vegetal, refinado, envasado em garrafa plástica resistente transparente, 
contendo 900 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

78   Óleo de Soja: vegetal, refinado, envasado em garrafa 
plástica resistente transparente, contendo 900 ml, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, 
preferencialmente proveniente de soja não transgênica. 
Embalagem secundária de caixas de papelão contendo 20 
unidades cada. Prazo mínimo de validade: 01 ano. 

CAI 180     

 
 
 Lote: 79 - OVOS DE GALINHA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

79   OVOS DE GALINHA: Ovos de  galinha, branco, tipo Extra, 
tamanho uniforme e cor branca, cor, odor e sabor 
característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou 
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos, 
acondicionados em caixa de papelão, com 12 tampas em 
cada caixa, num total de 360 ovos em cada caixa. Este 
produto deverá ser entregue em badejas de polpa de 
papel com 2 duas dúzias e meia. Contendo registro do SIF 
e o prazo de validade deve estar registrado com clareza. 
Entrega fracionada, conforme cronograma elaborado pela 
nutricionista. 

CX 30     

 
 
 Lote: 80 - OVOS DE GALINHA 
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Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

80   OVOS DE GALINHA: Ovos de  galinha, branco, tipo Extra, 
tamanho uniforme e cor branca, cor, odor e sabor 
característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou 
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos, 
acondicionados em caixa de papelão, com 12 tampas em 
cada caixa, num total de 360 ovos em cada caixa. Este 
produto deverá ser entregue em badejas de polpa de 
papel com 2 duas dúzias e meia. Contendo registro do SIF 
e o prazo de validade deve estar registrado com clareza. 
Entrega fracionada, conforme cronograma elaborado pela 
nutricionista. 

CX 10     

 
 
 Lote: 81 - PÃO DOCE PARA HOT DOG 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

81   PÃO DOCE PARA HOT DOG: pão doce, com peso 
aproximado de 50g cada, contendo como ingredientes: 
farinha de trigo, água, gordura vegetal, açúcar, fermento 
biológico e sal. A fabricação deverá atender à legislação 
vigente, em especial às normas higiênico-sanitárias. O 
pão deverá estar fresco no ato da entrega, e deverá estar 
acondicionado em embalagens plásticas ou sacos de 
papel, não sendo permitido em hipótese alguma, o 
armazenamento e transporte do mesmo em caixas de 
papelão ou cestos de vime. A entrega deverá ser feita 
conforme cronograma enviado pela nutricionista nas 
respectivas unidades escolares. 

KG 670     

 
 
 Lote: 82 - PÃO DOCE PARA HOT DOG 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

82   PÃO DOCE PARA HOT DOG: pão doce, com peso 
aproximado de 50g cada, contendo como ingredientes: 
farinha de trigo, água, gordura vegetal, açúcar, fermento 
biológico e sal. A fabricação deverá atender à legislação 
vigente, em especial às normas higiênico-sanitárias. O 
pão deverá estar fresco no ato da entrega, e deverá estar 
acondicionado em embalagens plásticas ou sacos de 
papel, não sendo permitido em hipótese alguma, o 
armazenamento e transporte do mesmo em caixas de 
papelão ou cestos de vime. A entrega deverá ser feita 
conforme cronograma enviado pela nutricionista nas 
respectivas unidades escolares. 

KG 230     

 
 
 Lote: 83 - PÃO FRANCÊS 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

83   PÃO FRANCÊS - contendo farinha, água, fermento e sal, 
com peso aproximado de 50 g cada. A fabricação deverá 

KG 750     
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atender à legislação vigente, em especial às normas 
higiênico-sanitárias. O pão deverá ser fresco no ato da 
entrega e deverá estar acondicionado em embalagens 
plásticas ou sacos de papel, não sendo permitido, em 
hipótese alguma, o armazenamento e transporte do 
mesmo em caixas de papelão ou cestos de vime. A 
entrega deverá ser feita conforme cronograma enviado 
pela nutricionista nas respectivas unidades escolares. 

 
 
 Lote: 84 - PÃO FRANCÊS 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

84   PÃO FRANCÊS - contendo farinha, água, fermento e sal, 
com peso aproximado de 50 g cada. A fabricação deverá 
atender à legislação vigente, em especial às normas 
higiênico-sanitárias. O pão deverá ser fresco no ato da 
entrega e deverá estar acondicionado em embalagens 
plásticas ou sacos de papel, não sendo permitido, em 
hipótese alguma, o armazenamento e transporte do 
mesmo em caixas de papelão ou cestos de vime. A 
entrega deverá ser feita conforme cronograma enviado 
pela nutricionista nas respectivas unidades escolares. 

KG 250     

 
 
 Lote: 85 - PÓ DE CAFE 500 G 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

85   Pó de Café com as seguintes especificações: Moagem 
fina, embalagem tipo Almofada com atmosfera inertizada 
(com nitrogênio) ou à vácuo de 500 Gramas, Selo de 
Qualidade Superior, a marca deve possuir Certificado do 
PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em 
plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por 
laboratório especializado, com nota de Qualidade global 
mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala 
Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do 
café, com tolerância de no máximo 1% de impureza 
validade de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, 
com registro e data de fabricação e validade estampadas 
no rótulo da embalagem - Referência Três Corações 
Premium 

PAC 90     

 
 
 Lote: 86 - PÓ DE CAFE 500 G 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

86   Pó de Café com as seguintes especificações: Moagem 
fina, embalagem tipo Almofada com atmosfera inertizada 
(com nitrogênio) ou à vácuo de 500 Gramas, Selo de 
Qualidade Superior, a marca deve possuir Certificado do 
PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em 
plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por 
laboratório especializado, com nota de Qualidade global 

PAC 30     
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mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala 
Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do 
café, com tolerância de no máximo 1% de impureza 
validade de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, 
com registro e data de fabricação e validade estampadas 
no rótulo da embalagem - Referência Três Corações 
Premium 

 
 
 Lote: 87 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

87   POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI - 
pasteurizada, congelada, sem adição de corantes 
artificiais e aditivos químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor 
forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo 
na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

KG 187     

 
 
 Lote: 88 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

88   POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI - 
pasteurizada, congelada, sem adição de corantes 
artificiais e aditivos químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor 
forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo 
na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

KG 63     

 
 
 Lote: 89 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

89   POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA - 
pasteurizada, congelada, sem adição de corantes 
artificiais e aditivos químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor 
forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo 
na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 

KG 187     
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fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

 
 
 Lote: 90 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

90   POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA - 
pasteurizada, congelada, sem adição de corantes 
artificiais e aditivos químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor 
forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo 
na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

KG 63     

 
 
 Lote: 91 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

91   Polpa de fruta integral de maracujá pasteurizada, 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e 
qualquer substância contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na 
embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

KG 220     

 
 
 Lote: 92 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJA 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

92   Polpa de fruta integral de maracujá pasteurizada, 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e 
qualquer substância contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na 
embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 

KG 80     



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE / MG 

Secretaria de Administração e Finanças 

Setor de Licitações 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

 
 
 Lote: 93 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MORANGO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

93   POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MORANGO - 
pasteurizada, congelada, sem adição de corantes 
artificiais e aditivos químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor 
forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo 
na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

KG 220     

 
 
 Lote: 94 - POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MORANGO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

94   POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MORANGO - 
pasteurizada, congelada, sem adição de corantes 
artificiais e aditivos químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor 
forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo 
na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

KG 80     

 
 
 Lote: 95 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (PTS) 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

95   Proteína Texturizada de Soja (PTS): deve apresentar 
textura fina, moída, isenta de sujidades, acondicionada em 
embalagem de polietileno de 400 g cada, na cor caramelo, 
de boa qualidade. Validade mínima de 6 meses a partir da 
data da entrega, com informações sobre o produto 
contidas  na embalagem. 

PCT 70     

 
 
 Lote: 96 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (PTS) 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

96   Proteína Texturizada de Soja (PTS): deve apresentar 
textura fina, moída, isenta de sujidades, acondicionada em 

PCT 30     



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE / MG 

Secretaria de Administração e Finanças 

Setor de Licitações 

embalagem de polietileno de 400 g cada, na cor caramelo, 
de boa qualidade. Validade mínima de 6 meses a partir da 
data da entrega, com informações sobre o produto 
contidas  na embalagem. 

 
 
 Lote: 97 - SAL REFINADO E IODADO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

97   Sal refinado e iodado:  cor  clara, granulação  uniforme  e  
com  cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto 
de sódio e com dosagem de sais  de  iodo  de  no  mínimo  
10mg  e  máximo  de  15mg  de  iodo  por  quilo  de acordo  
com  a  Legislação  Federal  Específica,  embalagem  de  
1kg, com identificação  na  embalagem  dos  ingredientes,  
valor  nutricional,  peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. 

KG 90     

 
 
 Lote: 98 - SAL REFINADO E IODADO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

98   Sal refinado e iodado:  cor  clara, granulação  uniforme  e  
com  cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto 
de sódio e com dosagem de sais  de  iodo  de  no  mínimo  
10mg  e  máximo  de  15mg  de  iodo  por  quilo  de acordo  
com  a  Legislação  Federal  Específica,  embalagem  de  
1kg, com identificação  na  embalagem  dos  ingredientes,  
valor  nutricional,  peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. 

KG 30     

 
 
 Lote: 99 - TEMPERO PRONTO COMPLETO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

99   TEMPERO PRONTO COMPLETO - consistência 
pastosa, sem pimenta, a base de alho, sal, cebola, salsa 
e outras ervas mencionadas na embalagem plástica, com 
peso líquido de 500g. Isento de glutamato monossódico. 
Prazo mínimo de validade: 01 ano. 

POT 70     

 
 
 Lote: 100 - TEMPERO PRONTO COMPLETO 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

100   TEMPERO PRONTO COMPLETO - consistência 
pastosa, sem pimenta, a base de alho, sal, cebola, salsa 
e outras ervas mencionadas na embalagem plástica, com 
peso líquido de 500g. Isento de glutamato monossódico. 
Prazo mínimo de validade: 01 ano. 

POT 30     
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 Lote: 101 - Trigo para quibe 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

101   Trigo para quibe – granulado de trigo de cor escura.  
Acondicionado em embalagem resistente de polietileno 
atóxico, contendo 500g, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas larvas, mofo e material estranho. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

PAC 112     

 
 
 Lote: 102 - Trigo para quibe 

Item Descrição Unida
de 

Qtd Vl.Unitári
o 

Valor 
Total 

Marca 

102   Trigo para quibe – granulado de trigo de cor escura.  
Acondicionado em embalagem resistente de polietileno 
atóxico, contendo 500g, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas larvas, mofo e material estranho. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

PAC 38     

 
Valor Total Geral da Proposta Digitado por Extenso 
 
 
3 - Condições da Proposta 
 
3.1 - Prazo de Validade da Proposta: .................... (dias) 
(Prazo mínimo de sessenta dias) 
 
3.2 - Forma de Pagamento: __________________________________________ 
 

 
 

Local, assinatura, data e carimbo com CNPJ da empresa 
 
 

Observações: Se possível usar papel timbrado da empresa 
Modelo para proposta de preço 
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Processo 57/2023    Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 8 
Anexo VII 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – FORNECIMENTO Nº ___________ 

 
 
COMPROMISSO:- Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado para 
ser cumprido na execução do objeto abaixo descrito deste Termo de Compromisso, 
referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do processo epigrafado, conforme 
conclusão do julgamento na Sessão Pública. 
 
COMPROMITENTE:- MUNICÍPIO DE ITAMONTE, CNPJ nº 18.666.750/0001-62, 
pessoa jurídica de direito público interno, através do Poder Executivo, com sede à Rua 
Prefeito José Ribeiro Pereira Filho, número 206, CEP 37.466-000, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA 
SANTOS, portador do RG 390856 SSP/RO e do CPF 174.948.856-68. 
 
COMPROMISSÁRIA: ____________________________________, CNPJ Nº 
______________________, sediada à __________________________, ___, em 
______________________, __, neste ato representada por 
__________________________________, portador do RG 
______________________ e do CPF ______________________. 
 
EMBASAMENTO: Processo 57/2023- Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 
8 e na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 1.912/2021, e mediante as cláusulas e condições como a abaixo 
especificadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - Gêneros alimentícios para compor o cardápio escolar no ano letivo de 2023, 
conforme Resolução 06/2020 e 20/2020 FNDE, com INSCRIÇÃO EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO COMPROMISSO – FORNECIMENTO 
 
2.1 - Integra e se vincula ao presente instrumento, o edital do processo licitatório acima 
epigrafado e seus respectivos anexos do Processo 57/2023 - Modalidade: Pregão 
eletrônico Nº Modalidade: 8, em especial a proposta ofertada pela 
COMPROMISSÁRIA, bem ainda outras condições do fornecimento quanto ao prazo, 
forma e outros critérios estabelecidos nos anexos do Edital como se aqui estivessem 
transcritos para que possam produzir seus efeitos legais. 
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2.2 - A COMPROMISSÁRIA deverá executar o objeto deste Termo de Compromisso 
nas condições e especificações da proposta ofertada e como dispuser a AF - 
autorização de fornecimento, bem como as demais condições e obrigações 
constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital do processo licitatório 
mencionado acima. 
 
2.3 - Para cada fornecimento será emitida uma AF - autorização de fornecimento para 
que seja possível empenhar aquela despesa com a emissão da respectiva nota de 
empenho que representará o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços 
de cada fornecimento, conforme dispõe caput do art. 62, da Lei nº 8.666/93. Por esta 
NE - nota de empenho se efetivará a execução da despesa a ser quitada, externará e 
garantirá a contratação entre as partes, bem como da observância das normas 
aplicáveis à matéria. 
 
2.3.1 - Para cada fornecimento, entrega de produtos/materiais, a COMPROMISSÁRIA 
deverá fazer anexar a nota fiscal correspondente e a respectiva AF - autorização de 
fornecimento, condição para o regular recebimento e fiscalização da execução do 
objeto. 
 
2.3.2 - Esta formalidade e regularidade para o fornecimento e recebimento dos 
materiais/produtos será condição da preparação e regularidade do pagamento da 
despesa a ser quitada, externará e garantirá a contratação entre as partes, bem como 
da observância das normas aplicáveis à matéria. 
 
2.4 - Os materiais/produtos entregues em desacordo com a AF - Autorização de 
Fornecimento, como dispõe a proposta ofertada pela COMPROMISSÁRIA não serão 
aceitos e deverão ser substituídos, imediatamente e sem qualquer custo adicional. 
 
2.4.1 - Não será permitida que COMPROMISSÁRIA substitua qualquer 
material/produto que seja inferior ao ofertado na proposta; 
 
2.5 – EXECUÇÃO CONTRATUAL - FORNECIMENTO  

2.5.1 – Os produtos deverão ser entregues nos dias e locais AF (Autorização de 

Fornecimento), da zona urbana, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da AF - autorização de fornecimento, para entregar os produtos 

requisitados, conforme descrito na AF (Autorização de Fornecimento), nos dias úteis, 

das 12h30min às 17h, conforme cronograma previamente enviado pela nutricionista, 

não serão aceitas entregas que não respeitem o cronograma de entrega, que será 

enviado previamente pela Nutricionista. 

2.5.1.1.- As frutas deverão ser entregues somente as segundas feiras. 
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2.5.1.2- As entregas serão diretamente na Secretaria Municipal de Educação, situada 

na Rua Sátiro Pinto, nº 20, Centro, das 12h30m às 17h; e nas escolas citadas abaixo: 

2.5.1.3 -Escola Municipal Padre João Scotti, situada na Rua Presidente Vargas, nº 

255, centro-Itamonte/MG. 

2.5.1.4 - Escola Municipal Professora Mariana Silva Guimarães, situada na rua Dr 

Nelson silva, s/nº, Itamonte/MG. 

2.5.1.5 – Escola Municipal Noemi Mota Bustamante, situada na Rua Dona Bebe, s/nº, 

Bairro Boa Vista em Itamonte/MG. 

2.5.1.6- Creche Municipal Mundo Mágico, situada no bairro Boa Vista em 

Itamonte/MG.  

2.5.1.7 – Escola Professora Adelaide Maria Fleming Bacelar no Bairro Novo Horizonte. 

2.5.2 - A nutricionista Larissa Perroni Bustamante Pinto designada pela Secretaria 

Municipal de Educação será a responsável para receber os produtos e para conferi-

los, aceita-los ou recusá-los, bem como terão a obrigação de atestar o respectivo 

fornecimento e liquidar a despesa, de forma a possibilitar o respectivo pagamento. 

2.5.3 – No ato da entrega dos gêneros alimentícios deverá a COMPROMISSÁRIA 

estar munida da respectiva AF – autorização de Fornecimento e da nota fiscal emitida 

conforme a sua descrição, inclusive a marca do (s) produto (s), de modo que o 

responsável pela execução contratual tenha condições de fazer a devida conferência. 

2.5.4 – Caso qualquer produto seja entregue em desconformidade com a Autorização 

de Fornecimento e como a proposta de preços ofertada, levando-se em conta a 

descrição completa como definida no Anexo I do edital, não será aceito e a 

COMPROMISSÁRIA deverá fazer a respectiva substituição em prazo não superior a 

48h (quarenta e oito horas) excetuando aqueles de dias não úteis, a contar da 

constatação da comunicação da ocorrência.  

2.5.4.1 - Esta substituição será de total responsabilidade da COMPROMISSÁRIA e 

não poderá acarretar quaisquer despesas adicionais à Administração Municipal, seja 

por qualquer título ou motivação.  
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2.5.4.2 – Não será permitida a substituição de qualquer material/produto por outro tipo 

que tenha descrição diferente ao que foi requisitado, conforme consta da proposta de 

preços ofertada e a AF;  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DESTE COMPROMISSO 
 
3.1 - O prazo para fornecimento do objeto deste Termo de Compromisso da Ata de 
Registro de Preços será de ____ / ___ / _________ a ___ / ___ /_________ 
 
3.1.1 - Havendo saldo de quantitativo de material a ser fornecido e estando o prazo 
da Ata de Registro de Preços para ser encerrado, poderá ser formalizado Termo de 
Compromisso da Ata de Registro de Preços administrativo nos termos do Caput do 
art.57 da Lei nº8.666/93 e suas posteriores alterações; 
 
3.1.2 - Sendo fixado prazo inferior ao referido no subitem anterior, este poderá ser 
acrescido, desde que haja saldo de quantitativo a fornecer e que o prazo de 12 (doze) 
meses não seja ultrapassado. 
 
3.2 - Dentro da vigência do item 3.1, o objeto será fornecido total ou parcialmente, 
conforme as necessidades administrativas, de forma parcelada e como dispuser a 
Autorizações de Fornecimento - AF, e ainda como exigido nos anexos do Edital do 
processo licitatório acima epigrafado. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
4.1 - O preço do item ou itens constantes neste Termo de Compromisso da Ata de 
Registro de Preços que vigorará na sua vigência, corresponderá ao (s) valor (es) 
ofertado (s), por lote ou por item, conforme definido nos Anexos I e II do Edital do 
processo licitatório acima epigrafado. 
 
4.1.1 - O preço do item ou dos itens constantes neste Termo de Compromisso poderão 
ser também praticados por percentual de desconto ofertado, calculado sobre os 
preços constantes na (s) tabela (s) registrada (s), e será (ão) aquele (s) descrito (s) 
no Anexo Único desta Ata, que se faz integrante deste instrumento. 
 
4.2 - O valor estimado deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços é 
de R$ ___________________ 
(____________________________________________________). 
 
4.3 - O valor estimado referido no item anterior se refere à estimativa de gastos, por 
item ou itens, por lote ou lotes e o respectivo somatório, conforme o caso, para o 
período de vigência da Ata de Registro de Preços. 
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4.3.1 - O valor estimado do item 4.2 acima se refere ao que consta no ANEXO ÚNICO 
desta Ata e que poderá ser executado conforme as necessidades da Administração 
COMPROMITENTE. 
 
4.4 - O preço fixo ofertado e proposto pela COMPROMISSÁRIA e que está registrado, 
seja por item, itens, lote ou lotes, inclui todos os custos diretos e indiretos, transporte 
e entrega, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer 
outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução deste Termo de 
Compromisso, de modo a não restar outros custos por parte do COMPROMITENTE, 
além do ofertado na proposta vencedora do certame. 
 
4.4.1 - O preço ofertado e fixado pela COMPROMISSÁRIA poderá ser resultante de 
DESCONTO EM PERCENTUAL e constante da tabela registrada, e que também inclui 
todas as obrigações referidas no item anterior, não restando qualquer acréscimo no 
valor registrado. 
 
4.5 - Os pagamentos pelo fornecimento parcelado serão efetuados no prazo de até 
30 (trinta) dias a contar do recebimento das respectivas notas fiscais, depois de 
conferida, aceitas e liquidadas pelo servidor municipal responsável pela fiscalização 
do objeto e pela gerência da Ata de Registro de Preços. 
 
4.5.1 - O servidor municipal responsável pela fiscalização da execução do objeto é 
aquele definido no Termo de Referência. 
 
4.6 - Qualquer irregularidade detectada no fornecimento do(s) produto(s)/material(ais) 
pelo servidor designado para fiscalizar da execução deste Termo de Compromisso da 
Ata de Registro de Preços possibilitará a retenção do pagamento à 
COMPROMISSÁRIA até o restabelecimento do pactuado, seja na forma, condições, 
prazo de entrega, especificações e/ou qualidade do objeto contratado, sem prejuízo 
de outras penalidades previstas neste instrumento. 
 
4.7 - Na nota fiscal deverá constar o valor unitário do produto fornecido, conforme 
consta do Anexo Único, bem como o número do processo licitatório e da modalidade. 
 
4.8 - Deverá estar anexada na nota fiscal, obrigatoriamente a(s) respectiva(s) AF - 
autorização de fornecimento, condição para recebimento do(s) produto(s) 
requisitado(s), bem como para que o pagamento seja efetuado. 
 
4.9 - Não será autorizado qualquer pagamento referente a produto(s)/material(ais) 
entregue(s) em desconformidade com a AF - autorização de fornecimento ou que 
tenha havido recusa pela fiscalização deste Termo de Compromisso. 
 
4.9.1 - Também não será autorizado qualquer pagamento referente a produto (s) 
/material (ais) entregue (s) sem a respectiva AF, condição para conferência do 
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fornecimento, mediante os preços registrados e constantes do Anexo Único, e de 
outras condições requisitadas. 
 
4.10 - Para que o pagamento seja efetuado, a COMPROMISSÁRIA deverá, 
obrigatoriamente, manter durante toda a execução do objeto a sua regularidade fiscal 
para com o INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
4.10.1 - A regularidade será conferida na data da emissão da nota fiscal e também na 
data do pagamento. Havendo qualquer restrição ou inadimplência, o pagamento será 
suspenso até a respectiva regularização ou outra providência adotada pela 
COMPROMISSÁRIA, na forma legal. 
 
4.11 - Havendo qualquer erro no preenchimento da nota fiscal ou circunstâncias que 
impeçam a devida liquidação da despesa, haverá a imediata devolução à 
COMPROMISSÁRIA, pelo Setor de Compras, ficando o respectivo pagamento 
suspenso até que sejam sanadas irregularidades apontadas, não acarretando 
qualquer acréscimo no pagamento; 
 
4.12 - A Administração COMPROMITENTE, no ato do pagamento, efetuará a retenção 
na fonte de eventuais tributos devidos, se a legislação assim o exigir. O valor desta 
retenção deverá estar destacado na Nota Fiscal. 
 
4.13 - A COMPROMISSÁRIA deverá encaminhar junto com a nota fiscal, documento 
que comprove sua opção pela tributação pelo SIMPLES NACIONAL, e ainda 
apresentar a declaração de faturamento indicando o nível da tabela de retenção em 
que está enquadrada, no que couber, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
4.14 - A COMPROMISSÁRIA é responsável pela correção dos dados e valores 
apresentados, bem como por quaisquer erros ou omissões constantes nas notas 
ficais. 
 
4.15 - O pagamento somente será efetuado por via bancária, através de depósito na 
conta e agência determinadas pela COMPROMISSÁRIA. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas com as respectivas 
autorizações de fornecimento (AF) correrão à conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, já descritas no item 19.1 do Edital do processo epigrafado e que 
originou este Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços. 
 
5.1.1 - A (s) dotação (ções) orçamentária (s) será (ão) inscrita (s) na (s) nota (s) de 
empenho emitida (s) conforme o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, como já referido 
no item 2.3, da Cláusula Segunda deste instrumento. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADE E DA GARANTIA 
 
6.1 - COMPROMISSÁRIA fica obrigada a atender todas autorizações de fornecimento 
- AF enviadas durante a vigência deste Termo de Compromisso, dentro do prazo e 
condições estabelecidas e descritas na respectiva AF. 
 
6.1.1 - O atendimento deverá se dar com qualidade, presteza, respeito aos prazos e 
demais condições da proposta ofertada e aquelas constantes na tabela do Anexo I - 
Termo de Referência do processo licitatório epigrafado, bem como no Anexo Único 
deste Termo, de modo a bem executar o objeto licitado. 
 
6.1.2 - A COMPROMISSÁRIA obriga-se a manter a compatibilidade com todas as 
obrigações assumidas no momento da sua habilitação, em especial junto ao: 
 
6.1.2.1 - Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
 
6.1.2.2 - Regularidade relativa à seguridade social - INSS, mediante apresentação de 
certidão emitida pela Fazenda Federal ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
 
6.1.2.3 - Regularidade dos Débitos Trabalhistas, com apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT, emitida pelo T.S.T. (Tribunal Superior do 
Trabalho) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
 
6.2 - A COMPROMISSÁRIA se obriga a manter durante a execução deste 
Compromisso as condições técnicas de responsabilidade operacionais, produtivas, de 
licenciamento, às normas da ABNT e/ou do INMETRO, no que couber, bem ainda as 
situações de habilitação e qualificação técnica exigidas no processo licitatório que deu 
origem a este Termo de Compromisso, bem como de outras concernentes e exigidas 
para o fornecimento do objeto, conforme condições da proposta de preço ofertada 
pela COMPROMISSÁRIA. 
 
6.2.1 - Quando o fornecimento não corresponder as referidas exigências técnicas, o 
item ou itens recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, independentemente da aplicação das 
penalidades legais e aplicáveis à questão. 
 
6.2.2 - A COMPROMISSÁRIA se responsabilizará em substituir, corrigir ou reparar, 
item ou itens do objeto fornecido, conforme o caso, acatando determinação da 
fiscalização da execução deste Termo de Compromisso, com presteza, 
disponibilidade e pontualidade, sem qualquer custo adicional e sem prejuízo do prazo 
já estipulado. 
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6.3 - A COMPROMISSÁRIA se responsabilizará por eventuais vícios ou defeitos que 
forem constatados nos materiais/produtos fornecidos decorrentes deste Termo de 
Compromisso da Ata de Registro de Preços, assim como pelos fatos decorrentes de 
tais vícios ou defeitos após o recebimento, aplicando-se as disposições do Código de 
Defesa do Consumidor, no que couber. 
 
6.4 - A COMPROMISSÁRIA dará prazo de garantia dos itens do objeto fornecido não 
inferior a 6 (seis) meses, contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da 
nota fiscal, ressalvando aqueles com prazo maior oferecido pelos fabricantes. 
 
6.5 - Será da COMPROMISSÁRIA a garantia pela procedência, condições, qualidade, 
e outros atributos inerentes aos materiais/produtos fornecidos, bem como pelas 
normas especificadas pelos órgãos de controle, bem ainda de outras condições 
complementares, conforme consignadas no processo licitatório que embasa este 
instrumento. 
 
6.6 - A COMPROMISSÁRIA se obriga a comunicar à Administração 
COMPROMITENTE, qualquer alteração em seu Termo de Compromisso da Ata de 
Registro de Preços social, quadro funcional e/ou operacional e que possa 
comprometer a execução deste Termo de Compromisso. 
 
6.7 - Os eventuais prejuízos causados ao COMPROMITENTE ou a terceiros, seja por 
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no 
presente Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, será causa de 
ressarcimento por parte da COMPROMISSÁRIA. 
 
6.8 - Ocorrendo a obrigação do ressarcimento, a COMPROMISSÁRIA deverá fazê-lo, 
após a devida apuração, através de guia bancária retirada na Tesouraria Municipal ou 
poderá tal valor ser ressarcido de desconto de pagamento a que a 
COMPROMISSÁRIA for credora, prevalecendo a supremacia do interesse público. 
 
6.9 - A COMPROMISSÁRIA fica obrigada a comparecer sempre que solicitada na 
sede do COMPROMITENTE, diretamente no Setor de Licitações e/ou ao 
Departamento Requisitante, em horário por estes estabelecido, a fim de receber ou 
dar instruções sobre a execução do objeto e/ou participar de reuniões. 
 
6.10 - A Administração COMPROMITENTE através da designação de servidor (a) 
deverá acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente instrumento, 
lavrando-se a competente comunicação e/ou notificação à COMPROMISSÁRIA 
quando houver quaisquer irregularidades e fixando prazo para saná-las. 
 
6.11 - A COMPROMISSÁRIA responde civil, administrativa e criminalmente por danos 
e prejuízos devidamente apurados, que da execução ou inexecução do objeto deste 
Termo de Compromisso vier a causar, direta ou indiretamente, ao COMPROMITENTE 
ou a terceiros. 
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6.12 - O COMPROMITENTE não está obrigado a se utilizar da Ata de Registro de 
Preços, por este Termo de Compromisso, podendo cancelá-la ou promover licitação 
específica quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, bem como 
não está obrigado adquirir qualquer quantidade mínima de itens ou de lotes 
registrados e transcritos no Anexo Único que integra este instrumento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO 
COMPROMISSO 
 
7.1 - A fiscalização na execução deste Termo de Compromisso será exercida por 
servidor designado pelo COMPROMITENTE, conforme definido no Termo de 
Referência, com atribuições para aferir o fornecimento e o cumprimento integral das 
condições aqui pactuadas com a COMPOMISSÁRIA, tais como os requisitos para o 
aceite, a recusa ou designação de substituição e/ou correção de item, itens ou de todo 
o objeto deste Compromisso. 
 
7.2 - A não observância do item anterior, seja nas condições e prazo estipulados para 
substituir ou corrigir a execução pactuada, resultará motivo de rescisão deste Termo 
de Compromisso, além de outras sanções previstas neste instrumento. 
 
7.3 - Este Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços não poderá ser 
transferido no todo ou em parte, ou ainda cedido, salvo de interesse público e da 
Administração, e formalmente autorizado pelo COMPROMITENTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DE PREÇOS, RESCISÃO E CANCELAMENTO 
 
8.1 - Durante a vigência deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, 
os preços registrados não poderão ser superiores aos praticados no mercado, ficando 
a COMPROMISSÁRIA, em caso de redução dos preços de mercado, ainda que em 
caráter temporário, obrigada a comunicar ao servidor responsável pela execução do 
objeto e ao (a) gerente da Ata de Registro de Preços, o (s) novo (s) preço (s), que 
substituirá (ão) o (s) preço (s) então registrado (s). 
 
8.2 - Ocorrendo aumento ou redução dos preços cotados e registrados, conforme a 
dinâmica do mercado, caberá à COMPROMISSÁRIA informar e REQUERER, na 
forma legal, a atualização dos preços registrados junto ao gerente da Ata de Registro 
de Preços, pelo servidor responsável pela fiscalização deste Termo de Compromisso, 
de modo a possibilitar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do que foi 
registrado e compromissado. 
 
8.2.1 - O requerimento deve ser instruído com as peças contábeis-financeiras que 
demonstrem a real situação apresentada, como também de demonstrativos do 
comportamento de mercado, desde que se enquadrem nas hipóteses de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou de força maior, 
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ou ainda outras condicionantes que configurem área econômica, e que possam 
impedir a regular execução do fornecimento do objeto. 
 
8.2.2 - É condição primordial para revisão de pedidos de reequilíbrio econômico-
financeiro a apresentação do requerimento acompanhado dos documentos fiscais 
comprovando a alteração de valores de itens ou lotes, e também as certidões de 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista dentro do prazo de validade. 
 
8.2.3 - Para cálculo do valor do item ou do lote a ser reajustado, em caso decorrente 
para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, será adicionado ao custo atual 
do item ou do lote, o valor do lucro em reais, como demonstrado nos documentos 
fiscais e referidos acima, devidamente conferidos pelo Setor competente, 
considerando o valor apresentado na proposta de preço, por item ou por lote, 
calculados e considerando a data do requerimento e a data da assinatura do Termo 
de Compromisso da Ata de Registro de Preços. 
 
8.2.4 - Sendo legal e deferido o requerimento, os preços revisados somente serão 
considerados válidos após a publicação do despacho da Autoridade Superior e 
publicado no site da Prefeitura Municipal, como também publicado no Quadro de 
Avisos e com a formalização e assinatura do respectivo termo aditivo. 
 
8.2.5 - A revisão dos preços registrados também poderá ocorrer, independentemente 
de solicitação ou requerimento da COMPROMISSÁRIA em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, cabendo à Administração Municipal, pela 
Gerência da Ata de Registro de Preços e/ou pelo servidor responsável pela 
fiscalização, através do Setor de Licitações tomar as providências cabíveis, na forma 
legal. 
 
8.3 - O presente instrumento da Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido, caso 
a COMPROMISSÁRIA não cumpra as exigências nele constantes e no Edital do 
processo licitatório que o embasa ou quaisquer outras hipóteses de inexecução deste 
Termo de Compromisso, ou ainda se for de justificado interesse público e da 
Administração, sendo sempre garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 
8.3.1 - Também poderá este Termo de Compromisso ser rescindido quando a 
COMPROMISSÁRIA requerer, por escrito e com fundamentos, comprovando estar 
impossibilitada de cumprir as exigências do Ato Convocatório que deu origem a este 
Termo de Compromisso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo 
das penalidades previstas neste instrumento, conforme o caso. 
 
8.3.2 - A Ata de Registro de Preços, por este Termo de Compromisso, poderá ainda 
ser cancelada quando os preços registrados se apresentarem superiores aos 
praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA NONA - DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES 
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9.1 - A COMPROMISÁRIA ao assinar este Termo de Compromisso da Ata de Registro 
de Preços, declara reconhecer os direitos da Administração COMPROMITENTE, em 
caso de Rescisão Administrativa, como dispõe no art. 77, da Lei n.8.666/93. Declara 
também que tem pleno conhecimento de todas as cláusulas e condições aqui 
estabelecidas, gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento 
quanto as mesmas se mostrarem como elemento impeditivo do perfeito cumprimento 
da execução do seu objeto. 
 
9.1.1 - A COMPROMISSÁRIA também reconhece e aceita que todas as questões e 
ocorrências apontadas e que possam levar à rescisão instrumento sejam concluídas 
sempre no interesse público. 
 
9.2 - Fica de conhecimento da COMPROMISSÁRIA que as condições de execução 
do objeto deste Termo de Compromisso podem ser modificadas, em face da 
superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria, ressalvando-se que 
sempre estará em primeiro plano a supremacia do interesse público. 
 
9.3 - Fica também de conhecimento da COMPROMISSÁRIA que é única responsável 
por documentos apresentados para a formalização deste Termo de Compromisso, 
bem como durante a sua execução, por isso, responde administrativa, civil e 
criminalmente pela fidelidade de tais informações e documentos apresentados. 
 
9.4 - As obrigações estabelecidas quando não cumpridas, seja total e/ou parcial, como 
disposto neste instrumento, sujeitam-se à COMPROMISSÁRIA as sanções previstas 
nas normas regentes do certame licitatório, antecedente a este Termo de 
Compromisso, além de multas pelas seguintes condições e nos percentuais: 
 
9.4.1 - 5% (cinco por cento) sobre o valor constante no item 4.2 pela recusa em assinar 
o Termo de Compromisso da Ata de registro de Preços; 
 
9.4.2 - 5% (cinco por cento) do valor constante no item 4.2 pela sua inexecução total; 
 
9.4.3 - 10% (dez por cento) do valor da (AF) - autorização de fornecimento, pela sua 
inexecução ou atraso na entrega da requisição; 
 
9.4.4 - 5% (cinco por cento) do valor da (AF) - autorização de fornecimento quando 
houver entrega desconforme com a requisição. 
 
9.4.5 - 10% (dez por cento) sobre o valor constante no item 4.2 pela desistência 
imotivada deste Termo de Compromisso. 
 
9.5 - O recolhimento das multas, por ventura impostas, deverá ser efetivado através 
de guia própria retirada do Setor Financeiro (Tesouraria Municipal) da Prefeitura e 
com depósito em conta bancária determinada pela Administração, no prazo máximo 
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de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do ato administrativo que resultou a 
respectiva aplicação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 
 
10.1 - Nos casos omissos e não previstos neste Termo de Compromisso da Ata de 
Registro de Preços serão aplicadas às normas e regulamentações vigentes, que 
também prevalecerão quando houver conflitos nas suas Cláusulas. 
 
10.2 - As partes elegem do Foro da Comarca de ITAMONTE, para dirimir as questões 
decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justas e compromissadas, as partes, assinam este Termo de 
Compromisso da Ata de Registro de Preços, em duas vias, de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 
 
 

Itamonte. ____, de ______________ de _______. 
 

 
____________________________________________ 

ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA SANTOS 
Compromitente 

 
_____________________________________________ 

Compromissária 
 
__________________________________________ 
Visto: Priscila Rodrigues Maciel 
OAB/MG n°196.442 
 

Testemunhas _________________________ ___________________________ 
 

     RG ______________________      ______________________ 
 


