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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020
PROCESSO Nº 019/2020
O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, por meio de seu Representante Legal,comunica
aos interessados que será realizada, no dia 11 de fevereiro de 2020, às 08:30hs, no
Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça Bernardo José Dias, s/n.º, Centro,
Bahia, Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros
alimentícios destinados à merenda escolar do município, com entrega parcelada
durante o ano de 2020. No mesmo momento, será realizado o recebimento das
propostas e documentos de habilitação. Os interessados ficam, ainda, cientificados
que

o

edital

encontra–se

disponível

no

Diário

Oficial

do

Município,

<http://www.riodoantonio.ba.io.org.br>
Rio do Antônio, 30 de janeiro de 2020.

José Souza Alves
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
ESTADO DA BAHIA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º019/2020
1. Legislação

Esta licitação obedecerá, integralmente, às disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e
a Lei 8.666/93, e Lei Municipal nº 070/2011
2. Unidades Interessadas
04.00.00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
3. Modalidade
4. Processo Administrativo n°
Pregão Presencial
019/2020
5. Forma de Entrega
Parcelada
6. Critério de Julgamento
Menor preço por lote
7. Objeto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios
destinados à merenda escolar do município, com entrega parcelada durante o ano de
2020.
8. Local e Data do Recebimento das Propostas, Documentos relativos à Habilitação
e Início da Abertura dos Envelopes:
DATA: 11 de fevereiro de 2020.
HORA: 08:30hs
LOCAL: Sede da Prefeitura - Praça Bernardo José Dias, s/n, Rio do Antônio - Bahia
9.
Dotações Orçamentárias
Ação: 12.361.1047 : 2018 - Manutenção Do 3390.30.00.00 : 0115.015 - Material
Programa Nacional De Alimentação Escolar - Consumo
PNAE

De

3390.30.00.00 : 0115.015 Material De Consumo

Ação: 12.361.1047 : 2015 Manutenção De Outros
Programas – FNDE

10.
Prazo de Execução
Até 31 de Dezembro de 2020
Local, Horário e Meio de Comunicação para esclarecimentos sobre este Edital
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital com a Pregoeira e Equipe de Apoio,
na sede da Prefeitura Municipal de Rio do Antônio situada na Praça Bernardo José Dias, s/n,
Centro, Rio do Antônio, Bahia, das 8hs até 12hs, ou pelo telefone (77) 3470 2189, bem como
por consulta ao Diário Oficial do Município, disponível através do endereço eletrônico:
<http://www.riodoantonio.ba.io.org.br>.

José Souza Alves
Prefeito

11.
11.1.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
Somente

serão

admitidas

a

participar

da

licitação

as

empresas
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apresentarem os interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de
habilitação contidas neste edital e seus anexos que pertençam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado.
11.2. Não serão admitidas empresas em consórcio, nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as
declaradas inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
11.3. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar
desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída
por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade
de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido
declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa
punida.
11.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria,
natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou
como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais
previstas em lei.
11.5. Os gêneros alimentícios a serem adquiridos deverão ser entregues
parceladamente, em até 24 horas após a solicitação, na sede do Serviço Municipal de
Alimentação Escolar – SEMAE - sito à Praça Pedro Guedes, s/n.º, Bairro Umbuzeiro,
neste município
Parágrafo único: Toda e qualquer documentação, exigida neste certame, deverá ser
apresentada em sua forma original, ou, caso prefira a licitante, por qualquer processo
de cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em órgão de imprensa
oficial, ou, ainda, cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo
Pregoeiro ou sua equipe de apoio.
12. CREDENCIAMENTO
12.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo,
ainda no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade
ou outro documento equivalente.
12.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da
empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
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12.2.1. Quando apresentada procuração particular deverá ser anexada cópia do
estatuto ou contrato social.
12.3. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a
Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital (Anexo deste
edital), os envelopes da Proposta de Preços (envelope A) e dos documentos de
Habilitação (envelope B), não sendo mais aceitas novas propostas.
12.4. Iniciada a sessão pública do Pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos
da legislação citada e deste edital.
13. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE A
13.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário, identificada como
Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro.
13.2. Só serão aceitas propostas emitidas em via impressa, redigida com clareza, sem
cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada, rubricada todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente habilitada
com poderes para comprometer-se pela empresa licitante.
13.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se
admitindo propostas alternativas.
13.3.1. A marca DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, constar na proposta de preços, a
fim de que se possa averiguar, no momento da liquidação do objeto licitado, a
consonância com o produto ofertado nesse certame.
13.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos
deste edital, expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final
(preços X quantidade) resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova
proposta, no prazo estabelecido neste Edital, que resulte em apenas duas casas
decimais, cujo valor deverá ser inferior ao inicialmente proposto.
13.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
13.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para a aquisição e entrega do objeto desta licitação, tais como:
impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes,
seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder,
rigorosamente às especificações do objeto licitado.
13.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias
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corridos, a contar da data da apresentação da proposta.
13.8. O(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) declarar expressamente, que executarão
o objeto contratual em perfeita consonância com a(s) descrição(ões) indicada(s) no
Anexo deste edital.
13.9. A responsabilidade quanto aos produtos ofertados e serviços executados é
exclusivamente do licitante, que deverá certificar-se se o mesmo atende as exigências
do instrumento convocatório sob pena de, em caso negativo, sofrer as sanções
previstas no item 22.
13.10. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações
detalhadas do(s) objeto(s) ofertado(s), deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s)
com preços atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, após encerramento da sessão.
Parágrafo Único – Na elaboração da Proposta de Preço Final o licitante vencedor
deverá adotar como modelo, preferencialmente, o constante neste Edital, em seu
Anexo.
13.11. A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não estar
impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder
público e as fundações por ele instituídas ou mantidas, conforme modelo anexo.
13.11.1 Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na
retromencionada declaração, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas
no item 22 deste edital.
14. HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
14.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte
documentação abaixo que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada
(conforme Parágrafo Único do item 11 deste edital), em envelope lacrado, no qual
possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da
licitação, além da expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da homologação,
solicitar o documento original para verificação.
14.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
14.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
da documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores
nos
respectivos cargos.
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14.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista
apresentação dos seguintes Documentos:

será comprovada

mediante

a

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) que tem sua
emissão, em condições de regularidade, por meio do endereço eletrônico a seguir:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao. asp
b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, sendo este último datado dos últimos 180 dias, desde que outro prazo não
esteja estipulado neste documento. A referida certidão se encontra disponível no site
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Info
rmaNICertidao.asp?Tipo=1
c) Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, que pode ser extraída no sítio eletrônico
da
Caixa
Econômica
Federal,
no
endereço
eletrônico
a
seguir:
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para
empresa que tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia, http://www.sefaz.ba.gov.br
*Se a empresa tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo, no
endereço eletrônico a seguir: http://www.sintegra.gov.br/links.html .
f) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
g) Certidão de Débitos Trabalhistas, cuja emissão pode ser realizada no site do
Tribunal Superior do Trabalho ( http://www.tst.jus.br/certidao ).
14.2.2.1 Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006:
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a
comprovação da sua regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato
deverão apresentar também, declaração de que estão enquadradas como microempresa
ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do A rt. 3º, da Lei
supracitada, conforme o modelo anexo deste Edital.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 03 (três) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
ou positivas com efeito de certidão negativa.

eventuais certidões negativas

c) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n°
10.520, especialmente a definida no Art. 7º.
14.2.3. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação do seguinte
documento:
Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
14.2.4. A Habilitação Econômico-financeira
apresentação dos seguintes documentos:

será

comprovada

mediante

a

a) Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último Exercício. E, no caso de
Empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverá
apresentar Comprovante na qual conste a opção pelo Simples Nacional.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório distribuidor da
Comarca da Pessoa Jurídica.
* Os documentos deste item deverão observar o estabelecido no Parágrafo único do item
11 deste Edital.
14.2.5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao Art.
XXXIII, da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei n° 8.666/93 e Lei
10.520/02, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego
menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante
anexo deste Edital.

7º,
n°
ou
de
do

14.2.6. O Pregoeiro conferirá o registro, bem como a validade de todos os documentos,
constantes neste edital.
15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
15.1. Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
15.1.1. O Município poderá recusar a proposta do vencedor, se for o caso, cujo valor
esteja com preços excessivos, superfaturado, inexequíveis ou, ainda, por interesse da
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administração, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
15.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do P regão,
com a divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as
especificações e condições detalhadas pelo edital.
15.3. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá
suspender a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a
03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
15.4. Deverá o licitante, quando da classificação das propostas, apresentar elementos
técnicos, tais como amostra com a nomenclatura do produto contendo o nome da marca
especificado na proposta;
15.4.a.) A AMOSTRA deverá ser entregue Serviço Municipal de
Alimentação Escolar (SEMAE), sito à Praça Pedro Guedes, s/
n.º, Bairro Umbuzeiro, nesse município, no dia 10/02/2019, das
8:00 às 12:00 horas, para verificação da conformidade
com a especificação feita pelas Nutricionistas do Município
e pelo Conselho de Alimentação Escolar - CAE;
15.4.b.) Quanto às amostras dos produtos entregues para
finalidade que se propôs, ficam autorizadas, após o exaurimento da
licitação, a serem doados.

15.5.

Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.

15.6. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03
(três) propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas
subseqüentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o
máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
15.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará
todas as propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances
verbais.
15.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do
edital e estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser
aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
16.

ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

16.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta
selecionada de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em
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ordem decrescente.
16.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do
valor anteriormente proposto.
16.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
16.4. Caso não se realizem lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
16.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o
atendimento das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação
apresentada.
16.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com
a posterior homologação do resultado pelo Prefeito do Município.
16.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do
Edital, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior
homologação do resultado pelo Prefeito do Município.
16.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e
exigências deste Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexeqüíveis ou
superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os
praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
16.9. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
17.

PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM LICITAÇÃO

17.1. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte:
17.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento)
superior à proposta de menor preço.
17.3. Para efeito do disposto no item “17.1”, ocorrendo o empate, a preferência será
concedida da seguinte forma:

Praça Bernardo José Dias, s/n, Centro, Rio do Antônio/BA, CEP: 46.220-000
CNPJ.: 13.678.008/0001-53
Tel.: (77) 3470 2189

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8MY7HDYH59NTESSLYSHBFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Rio do Antônio

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
11 - Ano - Nº 2853

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
ESTADO DA BAHIA
a) Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de
cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte
com base no item anterior serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento) superior ao menor
preço;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontre em situação de empate, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta;
18. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
18.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
18.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
18.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra- razões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
18.5. A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) para recorrer da
decisão do pregoeiro importará a decadência do
direito
de
recurso
e
conseqüentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
18.6. Quando mantida a decisão, a instrução e o encaminhamento dos recursos à
autoridade superior, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias
úteis.
18.7. A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03
(três) dias úteis para decidir o recurso.
18.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
18.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
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19. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
19.1. Não havendo manifestação pela interposição de recurso, o
pregoeiro
adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação
do resultado pela autoridade superior.
19.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado
ao licitante vencedor, e homologando o mesmo.
19.3. A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à
contratação.
20. CONTRATAÇÃO
20.1. O adjudicatário será convocado para fornecer o quanto disposto no objeto
deste instrumento, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n. 8.666/93 e
decreto de regulamentação do Pregão, podendo solicitar sua prorrogação por igual
período, por motivo justo e aceito pela Administração.
20.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter
todas as condições de habilitação.
20.2.1. Caso alguma certidão que foi apresentada no certame encontrar-se, no ato da
assinatura do Contrato, fora de seu prazo de validade/vigência, poderá a Comissão
solicitar novas certidões, a fim de se constatar que a empresa ainda mantém-se em
consonância com todas as condições de habilitações, mencionadas no subitem anterior.
20.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das
propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
20.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n.
8.666/93.
20.5. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que
haja resultado de acordo entre os contratantes.
20.6. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes
das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
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alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a
celebração de aditamento.
21. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
21.1. Os pagamentos devidos à Contratada poderão ser parcelados e efetuados
através de cheque, ordem bancária ou crédito em conta corrente até o dia 10 (dez) do
mês subsequente, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser
regularizada pelo contratado, tudo na forma da entrega parcelada do produto e do
cronograma de desembolso.
21.1.1. Caso o dia para pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), indicado no
subitem “21.1”, não seja um dia útil, será considerado o primeiro dia (útil) seguinte.
21.1.2. Caso o pagamento seja parcelado, o dia para pagamento indicado no subitem
“21.1” será referente à primeira parcela, devendo o setor financeiro competente desta
Prefeitura se pronunciar acerca da nova data para efetivação do(s) pagamento(s)
restante(s).
21.2. Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
21.3. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos
erros e imperfeições porventura apresentados após a liberação.
21.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu
efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao
vencimento da fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir:
VFC =VF(1+i)n
Onde:
VFC = Valor da Fatura Corrigida VF = Valor da Fatura
i = INPC-IBGE do mês anterior/100 n = número de dias de atraso/30
21.5. Nas compras para entregas imediatas, assim entendidas aquelas com prazo de
entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a
atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
21.6. A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota
Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso ao
sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, disponibilizado no
endereço eletrônico http://ww.sefaz.ba.gov.br, de acordo com legislação vigente.
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22. REAJUSTAMENTO E REVISÃO
22.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
22.2. A fim de se garantir o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e desde que
comprovada, pela Contratante, tal necessidade através de informações emitidas por
órgãos oficiais, será admitida revisão contratual, o que não caracteriza a alteração do
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento, conforme preceitua o Art. 65, da Lei n° 8.666/93.
23. SANÇÕES E PENALIDADES
23.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
23.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento
inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao município.
23.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do Pregão,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
23.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I
- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda
na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação;
II
- 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do item licitado ou serviço não realizado;
III
- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do item licitado ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
23.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
23.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso.
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23.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
23.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta.
23.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
23.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citada.
23.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para
aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
24. RESCISÃO
24.1. A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas na Lei nº 8.666/93.
24.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas em Lei n. 8.666/93, não cabendo ao Contratado direito a qualquer
indenização.
25. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
25.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se
constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente
fundamentado.
25.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou
anulação da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da
prova exclusivamente ao licitante/contratado.
26. DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas,
poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá
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proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
26.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e parafiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
26.3. É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente
na data da apresentação da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes
serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro.
26.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de
todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
26.5. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos,
devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos
trabalhos.
26.6. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente
formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a
lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
26.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da
comarca a que esse município se encontra vinculado, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
26.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do
objeto desta licitação serão prestados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
pessoalmente,
através
do
telefone
(77)
3470
2189
ou
pelo
site:
http://www.riodoantonio.ba.io.org.br.
26.9.

Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da
legislação em vigor, considerando as disposições das Leis das Leis Federais nºs
10.520/02 e 8.666/93, no que for pertinente.
26.10. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
Minuta do Contrato;
II.
Termo Descritivo
III.
Modelo de Proposta de Preço;
IV.
Modelo de Procuração;
V.
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
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VI.
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do
Edital e Enquadramento ME ou EPP
VII.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
Rio do Antônio, 29 de janeiro de 2019.

José Souza Alves
Prefeito
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na
Praça Bernardo José Dias, s/n, Centro, Rio do Antônio/BA, CEP: 46.220-000, inscrita no
CNPJ sob n° 13.678.008/0001-53, Representado por José Souza Alves, brasileiro,
casado, motorista, Prefeito Municipal, residente e domiciliado na Rua Vereador José
Marques Borges, 69, Centro, Rio do Antônio / BA, CEP: 46.220-000, portador da Cédula
de Identidade n° 02.580.897-41, inscrito no CPF sob n° 151.748.835-49, a seguir
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita
no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na Xxx Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro
Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxx,
portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a) no CNPJ
sob o nº 000.000.000-00, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento gêneros alimentícios
destinados à merenda escolar do município, com entrega parcelada durante o ano de
2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é por empreitada de Menor Preço Por Lote, em
obediência ao Edital do Pregão Presencial n° 001/2020 e seus Anexos, que a
este integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de
21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – Os gêneros alimentícios, objeto deste Termo Contratual, serão adquiridos até o dia
31 de dezembro de 2020, contando-se a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, até o
limite de sessenta meses e o limite do valor para a espécie da licitação;
3.2 – A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário;
3.3 – A Administração rejeitará a entrega executada em desacordo com o Contrato;
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - R$
(xxxx xxxx xxxx xxxx), resultante das quantidades
constantes da Planilha Orçamentária e da Proposta de Preços, objeto do Edital do
Pregão Presencial, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal.
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Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com
impostos, sobretaxas, manutenção dos veículos, seguros, encargos sociais e
trabalhistas para aquisição e entrega do item licitado.
4.2 - O pagamento equivale a aquisição do item especificados no processo licitatório,
de acordo com Anexo do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão
Presencial.
LOTE X
Item

Descrição do produto

00

Xxxxx xxxxxxx

Qtde
00

Und Preço (R$)

Total (R$)

Xxx

000,00

00.000,00

Total

00.000,00

4.3 - O pagamento poderá efetivar-se de forma parcelada, até o dia 10 (dez) do
mês subsequente, contados a partir da expedição da nota fiscal e do recebimento da
mercadoria, de acordo com as especificações.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas decorrentes da aquisição do item licitado com base no Edital do Pregão
Presencial correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Ação: 12.361.1047 : 2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato,
em conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
6.1.2
- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento
pelo órgão interessado;
6.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir,
suas expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou
incorreções que prejudique a execução do contrato.
6.1.4 - Facilitar a fiscalização
CONTRATANTE, julgar necessário;
6.1.5 - Comunicar
que,

imediatamente

na

entrega do item licitado

à

CONTRATANTE,

em

qualquer

que

alteração
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porventura venha a sofrer em seu contrato social;
6.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na Licitação;
6.1.7 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE por meio de seus prepostos.
6.1.9 - Reconhecer os direitos da administração,
administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;

em

caso

de

rescisão

6.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela entrega do item
adquirido, objeto deste Contrato.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - A fiscalização da entrega será por prepostos da CONTRATANTE.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão da entrega, caso não sejam
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem
prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após a entrega do produto, não
há nenhum risco futuro para o Município, contudo, fica estipulada multa de 30% (trinta por
cento) em desfavor da CONTRATADA, se porventura violar qualquer clausula deste
contrato, inclusive, no caso de vicio na qualidade ou quantidade do produto entregue.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES E PENALIDADES
8.1 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e
a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato.
8.2 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
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data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do item licitado ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do item licitado ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
8.3 - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.4 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso.
8.5 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta,
a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
8.6 - Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta.
8.7 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente
de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade de entrega do item licitado, nos prazos e condições estipulados;
9.1.3 - O atraso injustificado da entrega;
9.1.4 - A paralisação da entrega, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da
Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
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9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas no entrega do item licitado, anotadas na
forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
9.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
9.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a
seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem
prejuízo à Administração;
9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
9.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
9.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para
a CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de
21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
9.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
acima enumerados nos itens de 9.1.1 a 9.1.10, ou outros contidos na Lei Nº.
8666/93 de 21/06/93;
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;

de

9.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a
este os prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a)
b)
c)

Devolução da garantia;
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
Pagamento do custo de desmobilização;

9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial n.º
002/2019 e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de
publicação previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS:
12.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas
viários, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela
CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela;
12.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a
execução deste Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da
Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
12.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA
Não Será permitido a CONTRATADA, subempreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato;
12.4 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida
em casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Xxxxxxx, do
Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (quatro) vias de
igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Rio do Antônio,

Prefeitura Municipal de Rio do Antônio
Contratante

de

de 2020

Empresa Xxxxx Xxxxx
Contratada

Testemunhas:
2.
1.
Nome:...................................................... Nome:...........................................................
CPF nº. ................................................... CPF nº.........................................................
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ANEXO II
TERMO DESCRITIVO

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial

Número: 001/2020

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 1
LOTE I
ITEM

1.

2.

3.

PRODUTO
Creme de
Milho
(Cremogema)

Farelo de
Aveia

Flocos de
Cereais
(Farinha
Láctea)

ESPECIFICAÇÃO
Creme de milho, em pó, tipo cremogema. Aspecto pó fino, cor branca, odor e sabor próprio. Embalado em caixa de papel
impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo de 200 a 500g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, livre de transgênicos, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.
Embalado em papel impermeável, limpo, embalagem não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão, lata de
folha de flandres ou alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico, transparente, limpo e
resistente que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, livre de transgênicos, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978. Peso aproximado 500g.
Alimento a base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas, sal e aveia,
acondicionado em embalagem tipo lata, íntegra, resistente, vedado hermeticamente e limpo, de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente, os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, livre de transgênicos, número
de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro, Deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a
partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978. Contendo aproximadamente 400 g.
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4.

Farinha de
Milho em
Flocos

Grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, livre de transgênicos, número de
lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a
resolução 12/78 da cnnpa. Pct 500g.

5.

Mucilon de
Arroz

Pré-cozida, açúcar, amido, sais minerais, vitamina E, e aromatizante, acondicionada em embalagem íntegra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. A embalagem deverá constar externamente, os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, livre de transgênicos, número de lote, quantidade do produto, número de registro e Normas de Codex Alimentarius
para fórmulas destinadas a lactentes-FAO/OMS. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega.

LOTE II
ITEM
PRODUTO

1.

2.

3.

ESPECIFICAÇÃO
Achocolatado, em pó solúvel, obtido de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos
animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro
Achocolatado característico e sabor doce, próprio. Embalagem: pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, resistente,
hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de
em Pó
(Chocolate) identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não
deverá exceder 50% do prazo de validade.
Açúcar tipo cristal, branco, de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 8,3% de sacarose de cana-de-açúcar,
livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios
Açúcar
do tipo de açúcar. Acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
Cristal
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo
de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/7.
Café em pó, torrado e moído, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de
Café
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 250g de peso líquido. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação,
data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na
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4.

Coco Seco
Ralado

LOTE III
ITEM
PRODUTO
1.

Biscoito
Doce

2

Biscoito
Salgado

3.

Milho
Canjica

4.

Milho de
Pipoca

4.

Suco
Concentrado
Goiaba

Resolução CNNPA nº 12/78.
Coco, ralado, desidratado, sem adição de açúcar. Produto obtido do fruto do coqueiro por processo tecnológico adequado, a
partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasita, não podendo apresentar-se úmido, fermentado
ou rançoso. Aspecto: granulometria uniforme; cor: branco; odor e sabor: próprio. Embalagem: saco de polipropileno íntegro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 50g a 100g de peso líquido. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Agricultura. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

ESPECIFICAÇÃO
Biscoito doce, tipo maisena, acondicionados em pacotes impermeáveis de 400grs, embalagem primária, secundária e terciária.
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.
Biscoito salgado, tipo Cream cracker, amanteigado, acondicionados em pacotes impermeáveis de 400grs, embalagem primária,
secundária e terciária. Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.
Milho seco amarelo processado em grãos crus, tipo 1, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor
próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico
resistente, livre de transgênicos. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.
Milho pipoca, tipo 1, preparado com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou
vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso
líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, livre de
transgênicos, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir
Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78
Polpa de goiaba concentrada líquida, não fermentada e não alcoólica, embalagem pet. Sem adição de açúcar. Natural, isento de
corantes artificiais, livre de sujidades, materiais terrosos e detritos de animais e vegetais. Embalagem primária: Embalagem com
500 ml de peso líquido. Rendimento igual ou maior que 2 litros após reconstituição. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não
deverá exceder 50% do prazo de validade.
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LOTE IV
ITEM
PRODUTO

1.

Arroz
Parboilizado

2.

Feijão
Carioca

3.

Feijão
Preto

4.

Óleo de Soja

ESPECIFICAÇÃO
Arroz parboilizado, classe longo fino, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. Embalagem:
saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação,
data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78.
Feijão carioquinha tipo 1, classe carioquinha, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais, pedaços de
grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados e carunchados que prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção de última safra. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1
kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas
Feijão preto, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados,
chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção de
última safra. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso
líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas
Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
Óleo vegetal de soja, tipo 1, refinado, puro, comestível, rico em vitamina E, preparado a partir de grãos de soja sãos e limpos.
Aspecto: liquido uniforme, não rançoso; cor: amarelo claro; odor e sabor: característico. Embalagem garrafa plástica de 900 ml,
acondicionado em caixas lacradas, limpas, secas, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, livre de
transgênicos, Número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.
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LOTE V
ITEM

PRODUTO

1.

Pão Doce

2.

Pão Sal

ESPECIFICAÇÃO
Pão doce, tipo Hot-dog, produto obtido pela cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma massa fermentada,
preparada com farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas
das mesmas e água, podendo conter outros ingredientes. De sabor levemente adocicado. Deverá pesar 50 grs. Produzido no dia
anterior ao consumo. Entregue em sacos transparentes lacrados (com 10 unid.). Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção
Sanitária do Estabelecimento. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de
24/07/78 e Resolução - RDC nº 90, de 17 de outubro de 2000.
Pão salgado, tipo francês, produto obtido pela cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma massa fermentada,
preparada com farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas
das mesmas e água, podendo conter outros ingredientes. De sabor levemente adocicado. Deverá pesar 50 grs. Produzido no dia
anterior ao consumo. Entregue em sacos transparentes lacrados (com 10 unid). Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção
Sanitária do Estabelecimento. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de
24/07/78 e Resolução - RDC nº 90, de 17 de outubro de 2000.

LOTE VI
ITEM

PRODUTO

1.

Carne Moída

2.

Coração de
Galinha

3.

ESPECIFICAÇÃO
Carne Bovina, moída, de 2ª qualidade, congelada, contendo no máximo 20% de gordura, embalada em saco plástico de
polietileno apropriado e de acordo com as normas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem,
quantidade do produto e número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar
até a entrega final em condições de temperatura adequada. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade.
Coração de galinha, congelado, certificado da vigilância sanitária, 1° qualidade. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições
de armazenagem, quantidade do produto e número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do
SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada. No ato entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade.
De primeira qualidade; carne integra sem espinha, congelado por processo rápido, não apresentando qualquer sinal de
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Filé de Peixe

4.

Peito de
Frango

descongelamento; Embalado em saco plástico e caixa de papelão, contendo dados do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em
condições de temperatura adequada. No ato entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.
Carne de frango, tipo peito com osso, congelado, aspecto próprio, não amolecido nem pegajoso, cor própria, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem contendo aproximadamente 1
kg, acondicionados em sacos de ráfia ou caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem,
quantidade do produto e número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar
até a entrega final em condições de temperatura adequada. No ato entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade.

LOTE VII
ITEM

1.

2.

PRODUTO

ESPECIFICAÇÃO

Almôndegas

Almôndega ao molho de tomate, Embalada em recipiente de (lata) folha de flandres íntegro, sem amassados, com verniz
sanitário, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 420 gramas cada uma. Acondicionadas
em caixas lacradas, limpas, Secas, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

Charque

Carne desidratada, tipo jerked beef, ponta de agulha, embalado a vácuo, de boa qualidade, padrão técnico de elaboração à
vácuo. Embalagem contendo 500g,deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de validade.
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Linguiça
Curada

Lingüiça tipo calabresa de carne suína pura e limpa, de primeira qualidade, apresentando-se em gomos uniformes e padronizados,
adicionada de toucinho e condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês, sem pimenta, submetida ao processo
de cura. Embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, contendo 2,5 kg, acondicionado
em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade.

4.

Proteína de
Soja

Carne de soja, desidratada, cor clara, sabor carne branca. Produto obtido dos grãos de soja, através de processos tecnológicos
adequados. Fabricado a partir de matérias primas selecionadas, isento de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais. Livre de umidade e fermentação. Embalagem a vácuo, contendo 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No
ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

5.

Sardinha ao
Óleo
Comestível

Produto elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo
comestível.

3.

LOTE VIII
ITEM PRODUTO
1.

Alho

2.

Banana
Prata

3.

Batata

ESPECIFICAÇÃO
Alho nacional sem réstia, bulbo inteiro e são, sem brotos, sem grãos chochos, ardidos, manchados ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de
umidade externa anormal. De colheita recente. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
Banana da prata de 1ª qualidade, in natura, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e
conservação adequada para o consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor e tamanho uniformes (pesando
entre 120 e 140 gramas cada), sem manchas, machucaduras, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. Deverão ser entregues despencadas (cortadas no talo). Seguir Normas
Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
Batatinha média, lavada, lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos,
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Inglesa

4.

Manga

5.

Mamão

LOTE IX
ITEM
PRODUTO
1.

Canela em
Pau

2.

Extrato de
Tomate

3.

Farinha de
Trigo

4.

Macarrão

rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.
Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De
colheita recente. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
Manga Ada, de 1ª qualidade, in natura, lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade,
sem rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Não apresentar pontos amolecidos e escurecidos. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos
de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. Entregue em grau médio de amadurecimento. Seguir
Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
Mamão maduro Formosa, de 1ª qualidade, in natura, com validade de 1 a 7 dias em temperatura ambiente e de 2 a 10 dias sob
refrigeração. Não apresentar pontos amolecidos. Entregue em grau médio de amadurecimento. Seguir Normas Técnicas Especiais
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78

ESPECIFICAÇÃO
Canela em pau, obtido da casca de espécimes vegetais genuínas, pardo amarelada ou marrom claro com aspectos e cheiro aromático
de sabor próprio. Deverá obedecer a legislação de alimentos vigentes, observando as boas práticas. Und de 40g.
Produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal. Embalagem sache de 140 ou 340 gramas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No
ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade
Especial com fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do
produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega. De acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Pacote 01 kg.
Macarrão longo sem ovos, tipo espaguete, submetido a processo de secagem, condicionado em saco de polietileno íntegro,
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Espaguete

5.

Sal

6.

Orégano
Desidratado

atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não
deverá exceder 50% do prazo de validade
Sal refinado de mesa, iodado. Cloreto de sódio extraído de fontes naturais, recristalizado com teor mínimo de 98,5 % de cloreto de
sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e iodo. Características sensoriais: aparência: cristais de granulação
uniforme, não devendo estar pegajoso ou empedrado; cor: branca; odor: inodoro; sabor: característico (salino). Acondicionado em
saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação,
data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.
Constituído de folhas acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. De acordo com a rdc
n°276/2005. Embalagem com 50g.

LOTE X
ITEM

PRODUTO
Adoçante
Stevia

1.

2.

ESPECIFICAÇÃO
Adoçante 100% stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes Naturais Glicosídeos de Steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato
de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de 80ml. Prazo de
validade mínimo 2 anos a contar a partir da data de entrega. .

Características técnicas: classe: longo, fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final
Arroz Integral dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente,
atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.
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3.

Gelatina de
Morango

Com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e
resistentes, acondicionados em caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução- RE nº 60 de 2002. Caixa com peso aproximado 85g.

4.

Gelatina de
Uva

Com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes,
acondicionados em caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. Resolução- RE nº 60 de 2002. Caixa com peso aproximado 85g.

5.

Macarrão
Integral

Macarrão espaguete integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum e
cúrcuma. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou
nociva. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.

6.

7.

Pão tipo integral, fatiado, produto obtido pela cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma massa fermentada,
preparada com no mínimo 50% de farinha de trigo integral e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de
glúten ou adicionadas das mesmas e água, sementes, podendo conter outros ingredientes. De sabor levemente adocicado. Deverá
Pão Integral
pesar 300 a 500 grs. Entregue em sacos transparentes lacrados. Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do
Estabelecimento. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78 e Resolução
– RDC nº 90, de 17 de outubro de 2000.
Vinagre de
Composição: acético de álcool e água, acidez volátil 4,0%. Embalagem de 500 a 750ml.
Álcool

LOTEXII
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ITEM
1.
2.
3.

4.

5.

6.

PRODUTO
Leite em pó
NAN 1
Leite Ninho
Ninho Zero
Lactose

Leite em Pó
Desnatado

ESPECIFICAÇÃO
Leite NAN 1 Comfor em Pó Fórmula Infantil para Lactentes de 0 a 6 Meses com 400g. Com lactose e sem glúten. Formula Infantil
com Ferro para Lactentes – com Nucleotídeos, DHA e ARA.
Leite em pó integral, instantâneo, fortificado com Ferro, Zinco e Vitaminas A, C e D. Embalagem: intacta, bem vedada, contendo
400g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de entrega.
Composto lácteo com Maltodextrina para dietas com restrição de lactose. Enriquecido com Ferro, Zinco e Vitaminas A, C e D, 380g.
Leite em pó, desnatado. Produto obtido por desidratação do leite de vaca com reduzido teor de gordura e apto para a alimentação
humana mediante processos tecnologicamente adequados. Fabricado a partir de matéria-prima selecionada, isento de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Livre de umidade e fermentação. Sem adição de soro de leite. Aspecto: pó
uniforme, sem grumos; cor: branco amarelado; com teor de gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor: agradável, não rançoso,
semelhante ao leite fluido. Embalagem: pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, resistente, hermeticamente lacrado,
contendo peso líquido de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

Leite de coco desidratado, tipo pó fino branco, obtido através da secagem da emulsão aquosa extraída do coco, através do processo
Leite de Coco de tecnologia adequado, livre de odores, livre de rancidez. Embalagem: intacta, bem vedada, livre de parasitas e substâncias nocivas.
Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de entrega.
Leite em pó, integral. Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos
tecnologicamente adequados. Fabricado a partir de matéria-prima selecionada, isento de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. Livre de umidade e fermentação. Sem adição de soro de leite. Aspecto: pó uniforme, sem grumos; cor: branco
Leite em Pó amarelado; com teor de gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido. Embalagem:
pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, resistente, hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 200g. A
Integral
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 2
QUANTIDADE TOTAL DOS PRODUTOS

LOTE I
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.

PRODUTO

UM

Cremogema
Farelo Aveia
Farinha Láctea
Farinha de Milho em Flocos
Mucilon de Arroz

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Kg
350
Kg
10
Kg
20
Kg
700
Kg
25
VALOR GLOBAL DO LOTE I

LOTE II
ITEM
1.
2.
3.
4.

PRODUTO

UM

Achocolatado
Açúcar
Café
Coco Seco Ralado

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Kg
750
Kg
4.000
Kg
350
Kg
70
VALOR GLOBAL DO LOTE II

LOTE III
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.

PRODUTO

UM

Biscoito Doce (Maisena)
Biscoito Salgado (Cream Cracker)
Milho Canjica
Milho Pipoca
Suco Conc. Goiaba

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Pcts
3.000
Pcts
3.500
Kg
800
Kg
250
Lts
3.000
VALOR GLOBAL DO LOTE III

LOTE IV
ITEM
1.
2.
3.
4.

PRODUTO

UM

Arroz Parboilizado
Feijão Carioca
Feijão Preto
Óleo de Soja

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Kg
5.000
Kg
2.000
Kg
1.200
Lta
1.000
VALOR GLOBAL DO LOTE IV

LOTE V
ITEM

PRODUTO

UN

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL
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1.
2.

Pão Doce

Kg

Pão Sal

Kg

2.000

2.000
VALOR GLOBAL DO LOTE V

LOTE VI
ITEM
1.
2.
3.
4.

PRODUTO
Carne Moída
Coração de Galinha
Filé de Peixe
Peito de Frango

UN

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Kg
1.500
Kg
100
Kg
200
Kg
4.000
VALOR GLOBAL DO LOTE VI

LOTE VII
ITEM
1.
2.
3.
4.
6.

PRODUTO
Almôndegas
Charque
Lingüiça Curada
Proteína de Soja
Sardinha

UN

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Kg
176,40
Kg
280
Kg
1.500
Kg
500
Kg
20
VALOR GLOBAL DO LOTE VII

LOTE VIII
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.

PRODUTO
Alho
Banana da Prata
Batata Inglesa
Manga
Mamão

UN

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Kg
1.0000
Kg
2.000
Kg
300
Kg
2.500
Kg
1.000
VALOR GLOBAL DO LOTE VIII

LOTE IX
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRODUTO
Canela em Pau
Extrato de Tomate
Farinha de Trigo
Massa Espaguete
Sal
Orégano Desidratado

UN

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Kg
20
Kg
500
Kg
400
Kg
2.000
Kg
500
Kg
5
VALOR GLOBAL DO LOTE IX
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LOTE X
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRODUTO
Adoçante Stévia
Arroz Integral
Gelatina de Morango
Gelatina de Uva
Macarrão Integral
Pão Integral
Vinagre

UN

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Und.
10
Kg
20
Kg
06
Kg
06
Kg
10
40
Und
Und
20
VALOR GLOBAL DO LOTE XI

LOTE XI
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRODUTO

Leite em pó NAN 1
Leite Ninho
Ninho Zero Lactose
Leite em Pó Desnatado
Leite de Coco
Leite em pó integral

UM

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Latas
3
Latas
150
Latas
50
Pcts
30
Kg
05
Kg
400
VALOR GLOBAL DO LOTE XII

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Rio do Antônio, em 30 de janeiro de 2019.

José Souza Alves
Prefeito
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
AO PREGOEIRO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
001/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios
destinados à merenda escolar do município, com entrega parcelada durante o ano de
2020
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:

Item

Produto

Marca

LOTE --Unidade

Quantidade

Preço

Validade da Proposta: 60 dias
Observações:
•
A entrega do objeto licitado será Serviço Municipal de Alimentação Escolar
(SEMAE), sito à Praça Pedro Guedes, s/n, Bairro Umbuzeiro, nesse Município, Estado da
Bahia, de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual e na
forma do cronograma, observando o prazo máximo estabelecido após a solicitação.
•
A marca, o modelo, a descrição
obrigatoriamente, ser informados na Proposta.

e

demais

características,

deverão,

Rio do Antônio, XX de XXXXXXX de XXXX
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
001/ 2020

Outorgante:
Razão Social: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000 Nome do
Sócio (que assinará a procuração): Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 000000000/000 Órgão Expedidor: XXX/XX
Outorgado:
Nome: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Qualificação: nacionalidade, estado civil e profissão
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 00000000-00 Órgão Expedidor: XXX/XX
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000 Telefone:
(00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com.br
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Outorgado(a), como
nosso mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos
relativos ao procedimento licitatório indicado acima, atribuindo-lhe poderes para
apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir
deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
necessários ao desempenho dos poderes que lhe são conferidos.
Rio do Antônio, XX de XXXXXXX de XXXX
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
001/2020

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do
Art. 7º, da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei n° 8.666/93, que não
empregamos:
(

) menor de 16 anos;

(

) menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

(

) menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Rio do Antônio, XX de XXXXXXX de XXXX
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DO EDITAL E ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
001 / 2020

Em razão do disposto no Edital supramencionado, declaramos sob as penas da lei,
notadamente, do quanto dispõe a Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de
todas as informações, bem como, das condições e regras para o cumprimento das
obrigações que compõem o objeto deste certame, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado que estabelece a Lei Complementar nº
123/06, declaramos que:
( ) não possuímos a condição de Microempresa (ME), nem a de
Pequeno Porte (EPP).

Empresa

de

( ) estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na
condição de Microempresa (ME) e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta o Art. 3°, § 4°, da Lei Complementar nº 123/06.
( ) estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na
condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP) e que não estamos incursos nas
vedações a que se reporta o Art. 3°, § 4°, da Lei Complementar nº 123/06.
No que tange ao conhecimento e atendimento as exigências de habilitação,
declaramos:
( ) para os efeitos do Art. 4º, VII, da Lei n° 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem
aplicadas a teor do Art. 7º do mesmo diploma.
(
) para os efeitos do Art. 43, § 1°, da Lei Complementar nº 123/06, haver restrição
na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no
prazo de 03 (três) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração
do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto
implicará decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei
Federal n° 8.666/93, especialmente a definida no Art. 86.
Rio do Antônio, XX de XXXXXXX de XXXX
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
001/2020

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx , devidamente inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000- 00 não está
impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por
ele instituídas ou mantidas.

Rio do Antônio, XX de XXXXXXX de XXXX
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL
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