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Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL /REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 061/2021

O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, por meio de seu Representante Legal,
comunica aos interessados que será realizada, no dia 07 de abril de 2021, às 8:30
hs, no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça Coronel Souza Porto, s/n.º,
Centro, Rio do Antônio, Bahia, Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo
MENOR PREÇO POR LOTE. Constitui objeto desta licitação, REGISTRAR PREÇOS
PARA

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

NO

FORNECIMENTO

DE

GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, conforme
especificações do anexo I do edital . 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,
https://www.riodoantonio.ba.gov.br >

Rio do Antônio, 23 de março de 2021.

Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
I.

REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL 10.520/02, LEI 8.666/93. LEI COMPLEMENTAR 123/06, LEI COMPLEMENTAR
147/2014 E DECRETO MUNICIPAL Nº.937/2010
II. ÓRGÃO INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
III. MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE
O
PREÇOS N 001/2021

IV. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO

V. TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO

VI. FORMA DE FORNECIMENTO
PARCELADA

VII.

061/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO POR LOTE

VIII. OBJETO
REGISTRAR PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, conforme
especificações do anexo I do edital.
IX. LOCAL E DATADO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 07 DE ABRIL 2021.
HORA: 08:30 HORAS
LOCAL: PRAÇA CORONEL PORTO–CENTRO – RIO DO ANTÔNIO/BA.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ação:12.306.005:2018 - Manutenção Do
Programa Nacional de Alimentação EscolarPNAE
Ação: 12.361.005:2015Manutenção de Outros
Programas – FNDE

3.3.9.0.30.00.0000 Consumo

Material

De

3.3.9.030.00.0000
Material de Consumo

XI. PRAZO DE VALIDADE
ATÉ

31/12/2021

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL.
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitação serão prestados pela pregoeira e sua equipe de apoio, diariamente, das
7:00 às 13:00 horas, na Prefeitura Municipal de Rio do Antônio, sito a Praça Coronel
Porto – centro – Rio do Antônio/BA, ou pelo e-mail:licitacoesecontratos@yahoo.com.br
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Pregoeira responsável
ALDALUCIA SILVEIRA BARBOSA
Portaria n° 030/2021, de 06/01/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Rio
do Antônio.

XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste
edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
14. 2. Não será admitida a participação de empresas em consórcio nesta Licitação.
XV -PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº.
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006,
Lei Complementar 147/2014 e Decreto Municipal de 009/2021.
XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante
no processo licitatório.
16.2.O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeira 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, além de cópia do Estatuto/Contrato Social,e suas alterações, da empresa que este
representa.
16.3. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas
uma representação.
16.4. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar a pregoeira a
Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo
constante do ANEXO VI, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação,
não sendo mais aceitas novas propostas.
16.5.Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1.1.A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços,
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endereçada a pregoeira, com indicação dos elementos constantes dos itens III e VIII deste Edital,
além da Razão Social da empresa (modelo abaixo).

NOME DA LICITANTE PROPONENTE
A
PREFEITURA MUNICPAL DE RIO DO ANTÔNIO
ENDEREÇO: Praça Coronel Souza Porto - Centro
ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS"
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS NO 001/2021

17.1.2. A proposta de preços deverá estar em original, digitada apenas no anverso, sem emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a
juntada da procuração que contemple expressamente este poder.
17.1.3 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será
levado em conta este último.
17.1.4. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o
fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
17.1.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo
financeiro para o período de processamento das faturas.
17.1.6 A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada
no item X do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes
estender tal validade por prazo superior.
17.1.7 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente
que assim o fizer.
17.1.8 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem
propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
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17.1.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Instrumento ou que consignarem valor superior aos praticados no mercado ou com preços
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto
do contrato.
17.1.10 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados.
XVIII- HABILITAÇÃO - ENVELOPE“B”
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação
abaixo, que poderá ser apresentada: em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada
do original para ser autenticada pela pregoeira ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, no
qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação,
além da expressão Habilitação, podendo a pregoeira, antes da homologação, solicitar o documento
original para verificação.

NOME DA LICITANTE PROPONENTE
A
PREFEITURA MUNICPAL DE RIO DO ANTÔNIO
ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL SOUZA PORTO – CENTRO.
ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N O 001/2021

18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
18.2.1. 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.
18.2.2.A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
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d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS) e certidão da
dívida ativa da União, através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e emitida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) prova de regularidade relativa a Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FTGS/CRF;
f)

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (tal certidão é emitida
no site oficial do Tribunal Superior do Trabalho – TST, endereço: www.tst.gov.br).

18.2.2. 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 art. 3º da Lei supracitada, conforme o modelo do Anexo VI
deste Edital.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) 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, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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 Federal 10.520, especialmente
a definida no art. 7º.
18.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O
licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do
Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos
Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial.
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b.1) Serão considerados como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações de
resultado do último exercício social assim apresentados:
b.1.1 - microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e
das demonstrações de resultado do último exercício social devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
b.1.2.A Cópia no que se refere a alínea “b” , “b.1”, “b.2”deverá constar o Selo Online do
Contador (caso não exista obrigatoriedade do selo no Estado do domicílio da empresa,
apresentar Certidão de Regularidade Profissional do Conselho Regional do Estado) e, caso
a empresa não seja optante pelo “Simples”, deverá conter também o registro na Junta
Comercial ou comprovação de documento emitido por SPED Fiscal, com código de
autenticidade;
b.1.3.No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço
de Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da empresa.
b.1.4.O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social
deverão trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do
contador ou de outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.
18.4. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
18.4.1. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição
Federal, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro
da empresa conforme o modelo do Anexo V.
18.5A Qualificação
documentos:

Técnica

será

comprovada

através

da

apresentação

dos

seguintes

a) comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
b) alvará de licença expedida pelo órgão estadual de vigilância sanitária ou da sede da
licitante.
18.6 – DAS AMOSTRAS
18.6.1. Encerrada a etapa competitiva de lances, o licitante que estiver devidamente habilitado e
sendo declarado vencedor, deverá apresentar IMEDIATAMENTE a Comissão, 01 (uma)
amostra dos gêneros alimentícios solicitados. A amostra solicitada deve está em sua
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embalagem original, indicando a marca, validade, sem apresentar nenhum tipo de alteração.
Devem também atender, obrigatoriamente, as mesmas especificações técnicas constantes da
proposta.
18.6.2. Após o recebimento das amostras, as mesmas irão ser encaminhadas à Nutricionista para
ser feito o Teste de Aceitabilidade, conforme resolução /FNDE/CD/N° 32 de 10 de agosto de 2006.
18.6.3. Após o julgamento das amostras, a equipe responsável emitirá um parecer técnico, que
atestará a aceitabilidade dos produtos licitados.
18.6.4. O licitante que não apresentar a amostra imediatamente após encerrada a etapa
competitiva de lances e habilitação, do(s) item(ns) solicitado será desclassificado para
efeito de julgamento.
XIX - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
19.1.FASE INICIAL
19.1.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas pelo edital;
19.1.3 Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
19.1.4 A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será
realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e
pela pregoeira.
19.1.5A pregoeira procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas
nele contidas, bem como a regularidade das mesmas.
19.1.5.1 Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, a
pregoeira fixará prazo para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, ficando
esclarecido que a desconformidade e incompatibilidade da amostra com os requisitos e
especificações do instrumento convocatório implicará na desclassificação da proposta e que a não
apresentação será reputada desistência, com as conseqüências estabelecidas em lei.
19.1.6A pregoeira, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e
aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento)
relativamente à de menor preço.
19.1.7 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no item anterior, a pregoeira classificará as propostas subseqüentes de menor
preço, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
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19.1.8 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.1.9 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja
com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a
pregoeira negociar, visando obter preço melhor.
19.1.10 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira suspenderá o
pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o
recebimento de novas propostas.
19.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
19.2.1 Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances
verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar
seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais,
em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
19.2.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
19.2.3Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
19.2.4 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará
a aceitabilidade de todas as propostas classificadas, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
19.2.5 Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do
regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
19.2.6.1Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
19.2.6.2 Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
19.2.6.2.1 O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que
estejam presentes na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
19.2.7 Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
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19.2.8 Sendo aceitáveis as propostas, a pregoeira dará início à fase de habilitação com a abertura
do envelope contendo a documentação de todas as proponentes, confirmando as suas condições de
habilitação.
19.2.9 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será
declarado vencedor.
19.2.10 Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a
pregoeira examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração
de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.
19.2.11 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar 147/2014 e Lei
Complementar nº. 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante.
19.2.12A pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as
propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da
documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
19.2.13. A Ata da sessão deverá ser assinada pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes
presentes.
19.2.14 Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços
readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a
proposta escrita.
19.2.15 Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de acordo
com a ordem de classificação obtida, em conformidade com o tipo de licitação definido neste edital,
desde que atenda a todos os requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste
instrumento, podendo ser registrados vários preços para o mesmo material ou serviço, sendo
obrigatória a publicação da homologação, nos termos do art. 8º do Decreto Municipalnº.009/2021.
19.2.16 Na hipótese de cotação inferior à quantidade demandada, serão registrados em Ata os
preços de todos os licitantes classificados e publicados na imprensa Oficial do Município, até que
seja atingido o total licitado do material ou serviço em função da capacidade de fornecimento do
bem ou da realização do serviço.
19.2.17 Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de mercado
serão registrados.
XX - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, via protocolo na Prefeitura de Rio do Antônio no setor de
licitações, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
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20.2Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
20.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
20.4.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, que deverão
ser protocolados na Prefeitura de Rio do Antônio no setor de licitações, 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.
20.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão da
pregoeira importará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor.
20.6.Quando mantida a decisão, será realizado pela pregoeira no prazo de até 03 (três) dias úteis
a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
20.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
20.8.O recurso contra a decisão da pregoeira terá efeito suspensivo.
20.9.O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XXI – DAS AMOSTRAS
21.1. Encerrada a etapa competitiva de lances,olicitante que estiver devidamente habilitado e
sendo declarado vencedor, deverá apresentar IMEDIATAMENTE a Comissão, 01 (uma)
amostra dos gêneros alimentícios solicitados. A amostra solicitada deve está em sua
embalagem original, indicando a marca, validade, sem apresentar nenhum tipo de alteração.
Devem também atender, obrigatoriamente, as mesmas especificações técnicas constantes da
proposta.
21.2. Após o recebimento das amostras, as mesmas irão ser encaminhadas à Nutricionista para
ser feito o Teste de Aceitabilidade, conforme resolução /FNDE/CD/N° 32 de 10 de agosto de 2006.
21.3. Após o julgamento das amostras, a equipe responsável emitirá um parecer técnico, que
atestará a aceitabilidade dos produtos licitados.
21.4. Após emissão de parecer técnico, a comissão irá reunir-se para apreciação do mesmo, o que
irá ser lavrado ata e publicado em Diário Oficial do Município para conhecimento de todos os
licitantes.
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XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1. Não havendo a manifestação de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente
interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará
o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
22.3.A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXIII – CONTRATAÇÃO
23.1 O beneficiário do registro será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo
de até 10 (dez) dias corridos, prorrogável por igual período, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente, nos
termos do §1º, §2º, §3º e §4º do art. 15, a aplicação de multa prevista no art. 86, e a suspensão
temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração,
nos termos do art. 81, combinado com o art. 86 do mesmo diploma.
23.1.1 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementarnº. 123/06 e lei Complementar 147/14, que se sagrem vencedoras
do certame e que contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) 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, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
23.1.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a
definida no art. 86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em
situação de empate o exercício do direito de preferência.
23.1.3 Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
23.2. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá
manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços, todas as condições de habilitação
exigidas na licitação.
23.3 Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital,
poderão contratar, concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
23.4 Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou
retirar o instrumento equivalente (AFM ou APS), no prazo e nas condições estabelecidas, a
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Administração poderá convocar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo a ordem de classificação, e propor a contratação do fornecimento dos materiais ou dos
serviços registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no
Decreto Municipal nº 009/2021.
23.5 Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo primeiro colocado, a Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem
de classificação, pelo preço por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a
média de mercado, o que deverá ser comprovado nos autos.
23.6 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo
representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
23.7 Em consonância com o art. 18 do Decreto Municipal nº 009/2021, os contratos celebrados
em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei Federal
nº.8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigência.
23.8. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
constantes na Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos
registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item
registrado.
23.9. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando for o caso, 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 alteração do mesmo, podendo
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
XXIV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
24.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em
conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente,contados a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo
do objeto licitado.
24.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento
na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o
fizer.
XXV - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
25.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
25.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do
registro, ou por iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 11 do Decreto Municipalnº.
937/2010 em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as
necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
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25.3A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos
contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal
do interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser
instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
XXVI -FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
26.1Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma
do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do
contrato.
26.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal
8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem
qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito
pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita
fundamentada.
26.3. O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada e de acordo a necessidade
do município, com entregas em até 24 horas após Autorização de Fornecimento.
XXVII - PENALIDADES
27.1 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 e 90 da Lei Federal
8.666/93, sujeitando-se o infrator às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do
mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
27.2 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 da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
27.2.1 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.
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27.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando
exigida, 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. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
27.2.3 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.
27.3Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da
sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta
faltosa.
27.4 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
27.5 O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal 8.666/93, garantida
prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da
notificação, quando:
I - não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente
do Registro de Preços;
III - o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei
Federal 8.666/93.
XXVIII. RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
28.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
28.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos do art. 78 da Lei Federalnº.8.666/93.
28.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido.
28.4 Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº.8.666/93, o registro poderá ser cancelado
por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de
substancial alteração das condições do mercado.
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28.5 Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela
Administração, nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
28.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de
serviços nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
28.5.2. Na hipótese prevista no item 25.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a
redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
28.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação naImprensa Oficial do Município, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
28.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as exigências
deste instrumento convocatório.
28.6.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual
o beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução dos
serviços, sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para
complementar a análise do pleito.
XXIX. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
29.1.A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art.49 da Lei Federal nº 8.666/93.
XXX. IMPUGNAÇÕES
30.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão, cabendo a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de um (01) dia útil.
30.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
XXXI. DISPOSIÇÕES FINAIS
31.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
pregoeira, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
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31.2A pregoeira poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde
que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.
31.3A pregoeira, 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.
31.4Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação em vigor.
31.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da comarca a
que esse município encontra vinculado,com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
31.6. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I.Termo de Referência;
Anexo II. Proposta de Preços;
Anexo III. Modelo de Procuração;
Anexo IV. Minuta do Contrato;
Anexo V. Modelo de Declaração de Inexistência de Menor no quadro da
empresa.
Anexo VI. Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições
de Habilitação;
Anexo VII. Minuta da Ata.

Rio do Antônio, 23 de março de 2021.

.................................................................
Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito
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ANEXO I

TERMO DESCRITIVO

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

1.

2.

3.

4.

ESPECIFICAÇÃO
Creme de milho, em pó, tipo cremogema. Aspecto pó fino, cor branca, odor e sabor próprio. Embalado em caixa de papel
Creme de
impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade do
Milho
produto até o momento do consumo, contendo de 200 a 500g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os
(Cremogema) 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
Farelo de
folha de flandres ou alumínio limpa, isenta de ferrugem, não amassada, resistente ou em pacote plástico, transparente, limpo e
Aveia
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,
Flocos de
acondicionado em embalagem tipo lata, íntegra, resistente, vedado hermeticamente e limpo, de peso líquido. A embalagem
Cereais
deverá conter externamente, os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, livre de transgênicos, número de
(Farinha
lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro, Deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir
Láctea)
da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978. Contendo aproximadamente 400 g.
Grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem
Farinha de
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, livre de transgênicos, número de
Milho em
lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a
Flocos
resolução 12/78 da cnnpa. Pct 500g.
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5.

Fubá de
Milho

6.

Mucilon de
Arroz

Rio do Antônio

Fubá de milho novo, enriquecido com ferro e ácido fólico submetido a processos de maceração, secagem, moagem, peneiração
e laminação adequados e isentos de sujidades em embalagem resistente de 500 gramas a 1 kg. 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.
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.

4.

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 característico e sabor
Achocolatado doce, próprio. Embalagem: pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, resistente, hermeticamente lacrado, contendo
em Pó
peso líquido de 400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
(Chocolate) 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
Açúcar
de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de
Cristal
açúcar. 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. 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
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 250g de peso líquido. A embalagem deverá
Café
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.
Coco, ralado, desidratado, sem adição de açúcar. Produto obtido do fruto do coqueiro por processo tecnológico adequado, a partir
Coco Seco
de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasita, não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso.
Ralado
Aspecto: granulometria uniforme; cor: branco; odor e sabor: próprio. Embalagem: saco de polipropileno íntegro, atóxico, resistente,
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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.
LOTE III
ITEM
PRODUTO
1.

Biscoito
Doce

2

Biscoito
Salgado

3.

Milho Canjica

4.

Milho de
Pipoca

5.

Suco
Concentrado
Goiaba

ESPECIFICAÇÃO
Biscoito doce, tipo maisena, acondicionados em pacotes impermeáveis de 400grs, embalagem primária, secundária e terciária. D
conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. No ato da entreg
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.

LOTE IV
ITEM PRODUTO
1.

ESPECIFICAÇÃO
Arroz parboilizado, classe longo fino, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. Embalagem:
Arroz
saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem
Parboilizado 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
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2.

Feijão
Carioca

3.

Feijão
Preto

4.

Óleo de
Soja

LOTE V
ITEM PRODUTO

1.

Pão Doce

2.

Pão Sal

Rio do Antônio

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.

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
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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.

Filé de Peixe

4.

Peito de
Frango

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
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.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LNRWUJNHQ36R5JG9JEGPMG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
24 de Março de 2021
24 - Ano - Nº 3157

2.

Charque

Rio do Antônio

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.
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.

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

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
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3.

Batata
Inglesa

4.

Manga

5.

Mamão

LOTE IX
ITEM
PRODUTO
Canela em
1.
Pau
2.

Extrato de
Tomate

3.

Farinha de
Trigo

4.

Leite em Pó
Integral
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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,
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.
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 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,
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5.

Macarrão
Espaguete

6.

Orégano
Desidratado

7.

Sal

LOTE X
ITEM PRODUTO
1.

Adoçante
Stevia

2.

Arroz
Integral

3.

Gelatina de
Morango

4.

Gelatina de

Rio do Antônio

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.
Macarrão longo sem ovos, tipo espaguete, submetido a processo de secagem, condicionado em 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, 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.
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.

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 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.
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.
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,
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Uva

5.

Macarrão
Integral

6.

Pão Integral

7.

Vinagre de
Álcool

LOTE XI
ITEM PRODUTO
Leite em pó
1.
NAN 1
2.
3.

Leite Ninho
Ninho Zero
Lactose

4.

Leite em Pó
Desnatado

5.

Leite de
Coco
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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.
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.
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 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.
Composição: acético de álcool e água, acidez volátil 4,0%. Embalagem de 500 a 750ml.

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 de tecnologia adequado, livre de odores, livre de rancidez. Embalagem: intacta, bem vedada, livre de parasitas e
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6.

Leite
Neoforte
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substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de entrega.
Neoforte é um suplemento alimentar para crianças com alergia à proteína do leite da vaca (APVL) e outras alergias. Fonte de
proteína composta por aminoácidos livres não alergênicos, Cálcio, Vitamina D, Ferro e prebióticos. 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.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 2
QUANTIDADE TOTAL DOS PRODUTOS
LOTE I
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRODUTO

UM

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

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Kg
350
Kg
10
Kg
20
Kg
700
Kg
300
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
4.500
Kg
400
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 de Canjica
Milho Pipoca
Suco Conc. Goiaba

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Pcts
2,500
Pcts
2.500
Kg
800
Kg
250
Lts
2.000
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
1.

PRODUTO
Pão Doce

UN

QTD

Kg

2.000

PREÇO
UNIT
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2.
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Pão Sal

Kg
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.
5.

PRODUTO

UN

Almôndegas
Charque
Linguiça Curada
Proteína de Soja
Sardinha Lata

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
400
Kg
2.000
Kg
300
Kg
2.500
Kg
1.000
VALOR GLOBAL DO LOTE VIII

LOTE IX
ITEM
1.
2.
3.
7.
4.
6.
5.

PRODUTO
Canela Pau
Extrato de Tomate
Farinha de Trigo
Leite em Pó Integral
Macarrão Espaguete
Orégano Desidratado
Sal

UN

QTD

PREÇO
UNIT

Kg
20
Kg
500
Kg
400
Kg
400
Kg
2.000
Kg
5
Kg
400
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
30
Kg
6
Kg
6
Kg
10
Und
40
Und
20
VALOR GLOBAL DO LOTE XI

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

x

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

UM

QTD

PREÇO
UNIT

PREÇO
TOTAL

Latas
3
Latas
150
Latas
50
Pcts
30
Kg
5
VALOR GLOBAL DO LOTE XII

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 formado cronograma, observando o prazo máximo
estabelecido após a solicitação.
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ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE:
LICITAÇÃO Nº.: ___/2021
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº.:
REPRESENTANTE LEGAL:
TEL: (xx)

FAX: (xx)

E-mail:

LOTE 01
Item

Descrição

UN

Quantidade

Marca/
modelo

Preço
Unitário
R$

Preço Total
R$

Valor total

LOTE 02
Item

Descrição

UN

Quantidade

Marca/
modelo

Preço
Unitário
R$

Preço Total
R$

Valor total

LOTE 03
Item

Descrição

UN

Quantidade

Marca/
modelo

Preço
Unitário
R$

Valor total
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PRAZOS:
VALIDADE:
GARANTIA:
DATA: __/__/__

x

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: ______________________

ANEXO III 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 formado cronograma, observando o prazo
máximo estabelecido após a solicitação.
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MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador
do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem
outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento
licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, 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 pertinentes ao
certame etc).

_____de __________________ de 20__.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL /CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

O Município de Rio do Antônio, CNPJ nº. 13.676.008/0001-53, situada à Praça
Coronel Souza Porto - centro, neste ato representada pelo seu titular Gerson de Souza
Ribeiro, brasileiro, maior, casado, portador de RG n° 05.187.538-16 e inscrito no CPF sob
o n° 147.631.638-41, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
_____________ CNPJ nº______, Inscrição Estadual nº ________, situado à
________________, adjudicatária vencedora do PregãoPresencial/ Registro de Preço nº
0 1/2021, Processo Administrativo nº 061/2021, neste ato representada pelo Sr. (a).
______________, portador(es) do(s) documento(s) de identidade nº. ________,
emitido(s) por ______, doravante denominadaapenas CONTRATADA, celebram o
presente contrato, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a Registrar preços para contratação de
empresa no fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar
do município, e de acordo com as especificações constantes do Anexo I do
Instrumento Convocatório, condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA.
§1º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão
ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
§2º 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) da
quantidade licitada para cada item registrado.
§3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de entrega dos bens é o estipulado na <Autorização de Fornecimento de Material
– AFM>, contado a partir data de assinatura pela CONTRATADA e não poderá ultrapassar
o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeito a Notificação e multa.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
constante da AFM.
Parágrafo único. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material
de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal
da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
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empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das
obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Ação:12.306.005:2018 - Manutenção Do
3.3.9.0.30.00.0000
Material
De
Programa Nacional de Alimentação EscolarConsumo
PNAE
Ação: 12.361.005:20153.3.9.030.00.0000
Manutenção de Outros
Material de Consumo
Programas – FNDE
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
§1º O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de
crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado.
§2º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
§3º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partirá da
regularização da pendência por parte da contratada.
§4º 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 pro rata tempore.
§5º Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega
imediata, 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.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO
REAJUSTAMENTO E REVISÃO

DAS

CONDIÇÕES

DA

PROPOSTA

–

§1º Os preços são fixos e irreajustáveis.
§2º A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei
Federal nº 8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor
o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
§3º A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário
do registro, ou por iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 11 do Decreto
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municipal 009/2021, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro
de preços e disponibilizando-o no site oficial.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento
convocatório e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e
horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do
fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE
ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se
obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as
especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infra-estrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de
rede autorizada do fabricante, identificando-a;
m) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-deobra para execução completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
n) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal,
obriga-se a:
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a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo
de 10 (dez) dias úteis da sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será a de aquisição parcelada pelo sistema
de registro de preços, de acordo a necessidade do município 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.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão,
total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
§1º O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal
8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório
sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520/02 e
8.666/93, com as cominações inerentes, 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 deste contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a contratada 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 da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§1º 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.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada –
quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda,
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se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências
contratuais, e as previstas na Lei nº. 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93,
não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e
condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento,
no convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na
referida licitação.
ParaquaisquerquestõesjudiciaisoriundasdopresenteEdital,ficaeleitooforoda
comarcaaqueessemunicípioseencontravinculado,comexclusãodequalqueroutro,
privilegiadoqueseja.

pormais

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e
achado conforme.

Rio do Antônio, ____ de ________ de2021.
___________________________________________
GERSON DE SOUZA RIBEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO/BA
CONTRATANTE

___________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
______________________________
CPF Nº
______________________________
CPF Nº
ANEXO V
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
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 no inciso V do art. 27 da Lei
Federal 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,

(

) nem menor de 16 anos.

(
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos.

Cidade, _____de __________________ de20__.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os
fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos
conhecimento de todas as informações edas condições para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação, e ainda:
Paraos fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei
Complementar nº 123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno
porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
declaramos:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 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 § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo
de 5 (cinco) 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
8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .

_____de __________________ de20__.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

ANEXO VII
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos .... dias ...... do mês de .................. do ano de dois mil e vinte e um, presente de
um lado o Município de Rio do Antônio, Estado da Bahia, neste ato representada
pela Senhora, Aldalucia Silveira Barbosa, Pregoeira, devidamente autorizada pelaPortaria
nº 29/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Rio do Antônio/BA, e do outro as
empresas:
......................................................,
representadas
pelo
seus
representantes
legais,
Senhor
(a)............................,
com
sede
na
......................................, inscritas no CNPJ/MF sob o
número ...................,
simplesmente denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS
DE PREÇOS,
conforme decisão exarada nos Processo Administrativo nº
061/2021,referente ao Registro de Preços/Pregão Presencial nº 001/2021 para Registro
de Preços, nos termos da Lei Federal 10.520/0, Lei Federal 8.666/93 e do Decreto
Municipal nº 009/2021e legislação pertinente, consoante as seguintes cláusulas e
condições:
1. OBJETO
O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Registro de
Preços/Pregão Presencialnº.01/2021, conforme especificações e condições constantes no
Anexo I do mesmo instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a
estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela
Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço
público, e que a este termo integram, como se transcritas.

1.1.

1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de doze meses, contado a partir da data
de assinatura desta Ata, não sendo admitida prorrogação, durante o qual os licitantes
que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações,
observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.

1.3 A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de
contrato constante do Anexo IV deste Instrumento, facultada a substituição, a critério da
Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as condições do art. 62
da Lei Federal 8.666/93.
1.4 É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão
ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços
ficarão à disposição da Administração, para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência em igualdade de condições
2. PREÇO
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Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo Único desta

Ata.
2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da
CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das
obrigações.

2.3 O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços
disponibilizará no site oficial de compras eletrônicas do Município de Rio do Antônio,
Estado da Bahia os preços registrados, para orientação dos demais órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal.
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da
nova proposta apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do
preço em vigor na data da entrega do objeto.
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes da execução de cada contratação correrão à conta da
dotação orçamentária correspondente a cada órgão ou entidade solicitante.

4. CONTRATAÇÃO

4.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante
deverá manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as
condições de habilitação exigidas na licitação, ficando esclarecido que, nos termos do
parágrafo único do art. 17 do Decreto Municipal nº 009/2021não serão contratados os
fornecedores ou prestadores de serviço que não estejam com documentação regular.
4.2 O fornecedor será convocado para assinatura do contrato, juntamente com a AFM no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da convocação.
4.3 Os órgãos e entidades solicitarão ao fornecedor, por escrito, através de Autorização
de Fornecimento de Material – AFM, e dentro do prazo de validade do Registro de Preços,
os quantitativos dos materiais ou serviços de acordo com suas necessidades e
respeitados os limites máximos estabelecidos neste edital e a ordem de classificação das
propostas.
4.4 Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital,
poderão contratar, concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus
preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do
licitante e obedecida a ordem de classificação das respectivas propostas.
4.5 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente AFM, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contado da data do recebimento da convocação, a Administração poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de
classificação, e propor a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços
registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no
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Decreto Municipal nº.009/2021, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
10.520/02 e 8.666/93.
4.6 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços
apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá contratar os demais
licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles apresentados, desde
que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser
comprovado nos autos.
4.7 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo
representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
4.8 Em consonância com o art. 18 do Decreto Municipal nº 009/2021, os contratos
celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei
nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigência.
4.8.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos
preços dos contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de
requerimento formal do interessado, quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
4.8.2. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar nas mesmas
condições constantes na Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos
quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada item registrado.
4.9 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de
crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente,
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado.
5.2 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
5.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da
regularização da pendência por parte da contratada.
5.4 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 pro rata tempore.
5.5 Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega
imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da
data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao
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período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento,
desde que não superior a quinze dias.
6. MANUTENÇÃO
REVISÃO

DAS

CONDIÇÕES

DA

PROPOSTA

–

REAJUSTAMENTO

E

6.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições
previstas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
6.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário
do registro, ou por iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 11 do Decreto
Municipal 009/2021, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro
de preços e disponibilizando-o no site oficial.
6.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I - convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
II - liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar
frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III – instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o
fornecedor de material ou o prestador de serviço, detentor de preço registrado, não
honrar os compromissos assumidos em decorrência das Autorizações de
Fornecimento de Material – AFM e Autorizações de Fornecimento de Serviço – APS,
respectivamente, para as quais tenha sido convocado até a data da solicitação de
negociação ou cancelamento do preço registrado, ou não comprovar a veracidade
das alegações apresentadas no pleito de negociação.
6.5. No processo de negociação, o fornecedor ou o prestador de serviços somente poderá
apresentar novo preço para o item de sua proposta comercial que teve preço classificado
na respectiva licitação para o Registro de Preços.
6.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
suspensão do item da Ata de Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a
adoção das medidas necessárias para a contratação do item.
6.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos
termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
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6.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos
preços dos contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de
requerimento formal do interessado, quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
6.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos
de mercado.
7. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1.
Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder
ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.
7.1.1 Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados;
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar
cronogramas de execução, quando for o caso;

alterações

de

prazos

e

c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da
execução do contrato;
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente
da Administração, se necessário, parecer de especialistas;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e
avaliação financeira de contratos e convênios;
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos
relacionados com a execução do contrato.
7.1.2 Competirá ao Órgão Contratante do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes
e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a
rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da
execução do contrato;
d) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada,
emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e
avaliação financeira de contratos e convênios;
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fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento
das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da
contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou
dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como
qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos
relacionados com a execução do contrato.
7.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal
8.666/93, sendo certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório
sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
7.3Os 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.
7.4. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento
em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
7.5 O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem
ônus para o Município.
7.6. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente,
sendo a ocorrência comunicada ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços para adoção
das providências cabíveis.
8. PENALIDADES
8.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei
Federal 8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as
definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
8.2. 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 da parte do fornecimento ou serviço não realizado;
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0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

8.2.1. 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.
8.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso.
8.2.3. 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.
8.2.4. 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.
8.2.5. 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.
8.3. 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
nos artigos 88 a 99 da Lei Federal 8.666/93.
8.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a

gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato.
8.5. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação,
quando:

I - não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de
Preços;
II - injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixarde firmar o contrato
decorrente do Registro de Preços;
III - o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de
contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos do
artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.

9. RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas na Lei Federal 8.666/93.

9.1.

9.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos
casos enumerados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal8.666/93.
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9.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº

8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
9.4. Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser
cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário,
ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
9.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela

Administração, nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador
de serviços, nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o
comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
9.5.2. Na hipótese prevista no inciso I do item 9.5, antes da suspensão ou
cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou
prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de
serviço, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
9.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária
ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.

9.6.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
durante o qual o beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do
material ou a execução dos serviços, sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso
haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
10. VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo constante do Edital e nos
seus anexos.

11. DURANTE A ABERTURA DO CERTAME

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12. FORO
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As partes elegem o Foro da Cidade do Rio do Antônio, Estado da Bahia, foroda
comarcaaqueessemunicípioseencontravinculado,comexclusãodequalqueroutro,
pormais
privilegiadoqueseja, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.

Rio do Antônio/BA, ____ de ________ de2021.

Comissão de Licitações:

Aldalucia Silveira Barbosa
Pregoeira

Macelino Costa Matos
Membro

Elizabete Soares Paca de Souza
Membro

Fornecedores:

__________________________________
Empresa xxxx
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