EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52-7/2020

O Município de Itiruçu, Estado da Bahia, por intermédio de sua Pregoeira, Sra. Adriana K Nunes
Bitencourt, designada pela Portaria nº 001, de 04/01/2020, TORNA PÚBLICO, para ciência dos
interessados, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, c/c Decreto Federal nº
3.555, de 08/08/2000, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, e respectivas
alterações posteriores, e demais normas pertinentes, que se encontra aberta licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Lote, regime de execução de
Empreitada por Preço Global, para contratação do objeto adiante especificado, a ser realizada
no dia 04/02/2020 às 09:00 Horas, na Sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Juscelino
Kubitscheck nº 78, bairro Centro.
1 - DO OBJETO
O presente pregão tem por objeto a seleção da melhor proposta visando Contratação de
Empresa Especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis
para confecção da merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação
deste município.
1.1 - Os materiais objeto deste pregão deverão ser entregues neste município de Itiruçu/BA, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da respectiva Ordem de
Fornecimento, em local indicado pela unidade responsável.
2 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do certame as Pessoas Jurídicas, que desempenhem atividade pertinente e
compatível com o objeto deste Pregão.
2.1 - Os interessados em participar do certame deverão, na data indicada neste Edital, apresentar
à pregoeira 02 (dois) envelopes indevassáveis, fechados, com as seguintes indicações:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
LICITANTE: ***********
CNPJ: *******
QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: ******

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
LICITANTE: ************
CNPJ: *******
QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: ******

2.2 - As Licitantes que desejarem enviar seus envelopes via postal com AR (Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante no preâmbulo deste Edital, aos
cuidados da Pregoeira.
2.2.1 - Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após as 09 horas do dia 04/02/2020.
2.2.2 - Não poderão participar as pessoas que se encontrem sob falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração
indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a
Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA, como também, pessoas físicas que sejam, ou empresas que
possuam entre seus sócios, servidor ou agente político desta, ressalvada a hipótese de
aprovação em certame seletivo público, na forma da Lei.
2.2.3 - A omissão da licitante ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis.
2.3 - Para participação no certame, deverão ser apresentados os seguintes elementos:
a) PROPOSTA DE PREÇOS, elaborada de acordo com o exposto no Item 4 deste Edital,
acondicionada em envelope lacrado, não transparente, com as indicações descritas no subitem
2.1;
b) DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, conforme especificado no Capítulo 6, deste edital,
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acondicionada em envelope lacrado, não transparente, com as indicações descritas no subitem
2.1;
c) DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR, documento em que a licitante declara que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme inciso VII do art. 4º, da Lei
10.520/2002, ressalvado o disposto no subitem 2.4;
c.1) a declaração não deverá ser acondicionada em qualquer dos envelopes (proposta ou
habilitação), porquanto o conteúdo destes somente será apreciado após a verificação, pela
Pregoeira, da legalidade da declaração de habilitação;
c.2) a declaração deverá estar acompanhada de documento que comprove os poderes do
signatário para representação da licitante (contrato social, estatuto social, registro comercial ou
documento equivalente), bem como de seu documento de identificação, todos em reproduções
autenticadas em cartório, sendo admitida a autenticação por membro da equipe do pregão,
mediante confrontação com o original;
c.3) para elaboração da declaração poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo I deste
Edital, ou, no caso de microempresa e empresa de pequeno porte, o do Anexo II, nos termos do
subitem 2.4 deste edital;
c.4) a declaração poderá ser firmada pelo representante da licitante, no momento da entrega dos
envelopes de proposta e documentação, caso não tenha sido pré-elaborada.
2.4 - A empresa interessada em participar desta licitação que estiver enquadrada na definição
do art. 3ª da Lei Complementar n.º 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte), deverá declarar expressamente sua condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte, de modo que lhes sejam aplicados os benefícios conferidos no Capítulo V da
referida Lei.
2.4.1 - A declaração de que trata esta alínea deverá seguir o modelo constante do Anexo II deste
Edital - Declaração de Habilitação Preliminar para Microempresas (ME) ou Empresas de
Pequeno Porte (EPP).
2.4.2 - A ausência da declaração de que detém a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, importará na equiparação da empresa com as demais empresas não abrangidas
pela LC nº. 123/2006, e a renúncia aos benefícios dessa Lei atinentes à participação em
licitações públicas.
2.4.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte esteja com alguma restrição quanto
à documentação relativa à regularidade fiscal, e for se utilizar da prerrogativa prevista no subitem
5.10.1 deste Edital, deverá ressalvar esta circunstância na declaração de habilitação.
2.5 - Em até dois dias úteis da data fixada para recebimento de propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório, quanto
às falhas e irregularidades que o viciarem.
2.6 - DAS AMOSTRAS - Deverá, obrigatoriamente, nos termos deste instrumento, ser
apresentada, previamente, pelas empresas licitantes, 01 (uma) unidade de amostra referente a
cada produto a ser cotado, conforme especificações constantes do Anexo IV - TERMO DE
REFERÊNCIA, sob pena de desclassificação; as amostras a ser apresentadas visa assegurar a
qualidade mínima e adequação às especificações constantes no Anexo IV - deste edital,
resguardando-se os elementos necessários para aferição do menor preço efetivo; as amostras
deverão ser apresentadas em sua embalagem original, com indicação da marca e prazo de
validade, isentas de qualquer tipo de alteração.
2.6.1 - As amostras, em plena validade, deverão ser identificadas com etiquetas autocolantes,
constando o nome da empresa e o número do item/Lote a que se referem, acompanhadas de
relação com papel timbrado da empresa, identificando todos os itens entregues.
2.6.2 - AS AMOSTRAS DEVERÃO SER ENTEGUES mediante PROTOCOLO até às 12:00 horas
do dia 24 de janeiro de 2020 na Sala da Secretaria de Educação, sita na Praça Adelmar Meira,
Centro, Itiruçu - Bahia, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS, oportunidade em que serão
analisadas e verificada sua adequação aos requisitos do certame.
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2.6.3 - Após o julgamento das amostras, a equipe responsável emitirá um parecer técnico, que
atestará a aceitabilidade dos produtos licitados, com as devidas ponderações da análise, e
encaminhará à Pregoeira para fins de instrução do processo referente ao Pregão PP007/2020.
2.6.4 - A licitante que deixar de apresentar a amostra de algum item solicitado será
desclassificado para efeito de julgamento no Lote.
2.6.5 - As empresas que não obtiverem a aceitabilidade dos produtos apresentados serão
comunicadas no momento do certame, antes da fase de Credenciamento.
2.6.6 - Os produtos entregues pelas empresas não vencedoras do certame, serão devolvidas em
até 48 horas após a conclusão do certame no mesmo local em que foram recepcionados.
3 - DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
As licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por meio de um
representante, devidamente munido dos documentos previstos do subitem 2.3, sendo admitida
a nomeação de procurador, caso em que deverá ser apresentado, também, o respectivo
instrumento de procuração, contendo poderes para participar deste procedimento licitatório,
formular verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar razões de
recurso, assinar a ata da sessão e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente
certame, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo III deste Edital.
3.1 - No caso do documento de credenciamento apresentar algum problema, a licitante não
restará impedida de participar do certame, estando apenas o seu representante proibido de
manifestar-se durante a sessão, inclusive no que diz respeito à efetuação de lances.
3.2 - Fica dispensada a exigência de firma reconhecida para o instrumento de credenciamento,
devendo, entretanto, estar anexo a este o documento de identificação do procurador, em
reprodução autenticada, sendo admitida a autenticação por membro da equipe do pregão,
mediante confrontação com o original.
4 - DA PROPOSTA
A proposta deverá ser impressa em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com
clareza, sem alternativas, emendas, rasuras e entrelinhas, sendo datada e assinada pela licitante
ou seu representante legal, devendo constar:
a) nome (identificação) da licitante, endereço, número de telefone e/ou fax, CEP e nº do CNPJ;
b) preço unitário e total, por Item, e preço do total do Lote expressos em algarismo, limitados a
02 (duas) casas decimais para os centavos, em conformidade com o Termo de Referência
constante no Anexo IV deste edital, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo V;
c) prazo de execução não superior a 31/12/2020.
4.1 - A simples participação neste certame implica:
a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
b) que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a
exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos
com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
c) que a licitante vencedora se compromete a efetuar o fornecimento do material pelos preços
constantes de sua proposta;
d) que o prazo de validade da proposta é 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura do da
sessão.
5 - DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
No dia, hora e local previstos neste Edital, a pregoeira receberá, em envelopes distintos e
devidamente fechados, as propostas comerciais e os documentos exigidos para habilitação.
5.1 - Concluída a abertura da sessão a Pregoeira procederá à identificação e ao credenciamento
dos representantes legais presentes à sessão pública e, no prosseguimento, solicitará a
Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação.
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5.1.1 - A apresentação de instrumento de credenciamento em desacordo com o exigido neste
Edital não acarreta a exclusão do certame, apenas impedirá o representante de se manifestar
na sessão, inclusive no que concerne a oferta de lances.
5.1.2 - Caso a licitante deixe de apresentar a Declaração de Habilitação Preliminar e o
representante desta presente a sessão não disponha de poderes para firmá-la na própria sessão,
esta será excluída do certame, devendo lhe ser devolvidos os seus envelopes 1 e 2.
5.2 - Após, serão abertos os envelopes de propostas de preços (n° 1) e verificada a conformidade
das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, sendo
desclassificadas as que estiverem em desacordo.
5.2.1 - Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições deste edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo
a Pregoeira negociar, visando obter preço melhor.
5.3 - Será então, selecionada pela pregoeira a proposta de menor preço e as propostas em
valores sucessivos e superiores em até 10% relativamente a de menor preço, para cada lote.
5.3.1 - Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior,
a pregoeira classificará as melhores propostas seguintes as que efetivamente já tenham sido por
ela selecionadas, ate o máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
5.4 - Ás licitantes selecionadas na forma dos subitens 5.2 e 5.3 será dada oportunidade para
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a
partir do autor da proposta de maior preço.
5.4.1 - Se os valores de duas ou mais propostas escritas ficarem empatados, será realizado
sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro seu lance verbal.
5.4.2 - Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios e incompatíveis com o valor
orçado pelo Município.
5.4.3 - Caso o representante presente não atenda prontamente a convocação da Pregoeira para
oferta do lance verbal, será considerado que desistiu da disputa de preços, sendo imediatamente
convocada a próxima licitante classificada;
5.5 - Será vencedora da etapa dos lances verbais a proposta que contiver o menor preço para o
lote em disputa.
5.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela pregoeira, implicará na
exclusão da licitante apenas da etapa de lances verbais.
5.7 - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as propostas, em
ordem crescente, por lote, exclusivamente pelo critério de menor preço.
5.7.1 - Encerrada a etapa de lances, caso o menor preço tiver sido ofertado por microempresa
ou empresa de pequeno porte, que tenha declarado sua situação como tal na forma estabelecida
no subitem 2.4 deste Edital, esta será declarada vencedora;
5.7.2 - Caso a proposta de menor preço tenha sido ofertada por empresa que não seja
microempresa ou empresa de pequeno porte, ou que não tenha declarado sua situação como tal
na forma estabelecida no subitem 2.4 deste Edital, a Pregoeira analisará as propostas de preços
com valores até 5% (cinco por cento) superiores à de menor preço e:
5.7.2.1 - não havendo, dentro desse intervalo, proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, será declarada vencedora a empresa que ofertou a proposta de
menor preço;
5.7.2.2 - havendo, dentro desse intervalo, proposta(s) apresentada(s) por microempresa(s) ou
empresa(s) de pequeno porte, a Pregoeira procederá da seguinte forma:
5.7.2.2.1 - dará oportunidade à microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada para que apresente uma última oferta, de valor obrigatoriamente inferior ao da
proposta de menor preço;
5.7.2.2.2 - se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma do subitem
anterior, efetivar nova oferta de preço, será, então, declarada vencedora;
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5.7.2.2.3 - caso contrário, será convocada a microempresa ou empresa de pequeno porte
classificada subsequentemente, e as demais, obedecida a ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
5.7.2.2.4 - Caso não haja nova oferta de preço por microempresa ou empresa de pequeno porte,
convocada na forma dos subitens 5.7.2.2.1 e 5.7.2.2.2, será declarada vencedora a empresa que
ofertou originalmente a proposta de menor preço.
5.7.2.3 - A oferta de novo preço por parte de microempresa ou empresa de pequeno porte será
feita exclusivamente na própria sessão pública, através de seu representante credenciado, para
o que lhe será concedido tempo não superior a 5 (cinco) minutos.
5.7.2.4 - A ausência de representante legal à sessão pública, ou a não formalização de nova
proposta no prazo fixado no subitem anterior, implica a renúncia ao benefício de oferta de novo
preço.
5.8 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada,
conforme este Edital e seus anexos, e decidirá motivadamente a respeito.
5.8.1 - A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá reformular sua proposta de acordo
com o valor final negociado.
5.9 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá à abertura
do invólucro contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor
proposta;
5.10 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora;
5.10.1 - Caso a vencedora seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em havendo
alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, a mesma não será inabilitada de
imediato, nos termos do que preconiza a Lei Complementar nº. 123/06, sendo a esta concedido
prazo de cinco dias úteis para regularização das pendências verificadas, sendo que, a ausência
da regularização nesse prazo implicará na decadência do seu direito de ser contratada, facultado
à administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para firmar a
contratação, ou revogar a licitação.
5.10.2 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte licitante esteja com restrição em
algum dos documentos de regularidade fiscal, mesmo assim deverá apresentá-lo juntamente
com os demais documentos de habilitação.
5.10.2.1 - A não apresentação do documento, mesmo que esteja com restrição, importará na
inabilitação da empresa.
5.11 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará as
ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos deste Edital.
5.12 - Declarada o vencedora, qualquer licitante poderá manifestar a intenção de interpor
recurso, registrando-se em ata a síntese de suas razões, devendo juntar as razões do recurso
no prazo de 03 (três) dias.
5.12.1 - Em caso de recurso, ficam as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr a partir do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
5.12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira à vencedora;
5.13 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências,
sendo esta, ao final, assinada pela pregoeira e licitantes presentes.
6 - DA HABILITAÇÃO
A Habilitação ao presente pregão será efetivada pela apresentação dos documentos adiante
relacionados, os quais deverão ser apresentados em envelope fechado, nos moldes do Subitem
2.1.
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6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou a sede da licitante.
6.2 - REGULARIDADE FISCAL
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante;
a.1) é prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão de débitos relativos à
créditos tributários e dívida ativa da união - CND, conforme Portaria 1.751, de 02/10/14 –
SRCB/PGFN;
c) Prova de regularidade com junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dentro
do prazo de validade;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho;
e) Certidão Negativa de Improbidade Administrativa;
f) Prova de situação regular junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS);
g) Prova de inexistência de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e
inelegibilidade e impedimento de contratar com o Poder Público, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e inelegibilidade, da empresa licitante e de
seus sócios.
6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo órgão distribuidor da sede da
Licitante, emitida no período de 90 (noventa) dias anteriores à abertura das Propostas.
6.4 - OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
As licitantes deverão apresentar declaração de que não possuem, em seu quadro de pessoal,
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e da Lei Federal nº 9.854/99,
conforme modelo do Anexo VI deste Edital;
6.5 - Ressalvados os documentos extraídos da Internet, cuja autenticidade deverá ser
devidamente aferida pela equipe do pregão, bem como os previstos em anexos deste edital, que
deverão ser apresentados nos originais, os demais documentos para participação no certame
deverão ser apresentados em reproduções autenticadas em cartório, sendo admitida a
autenticação por membro da equipe do pregão, mediante confrontação com os originais.
6.6 - Não serão aceitos protocolos referentes à solicitações feitas nas repartições competentes
quanto à documentação exigida, ou cópias ilegíveis ainda que autenticadas.
7 - DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
No julgamento das propostas será considerado o critério de Menor Preço Por Lote, desde que
atenda as exigências deste Edital.
7.1 - O objeto desta licitação será adjudicado pelo preço total do respectivo lote à licitante cuja
proposta seja considerada vencedora.
7.2 - Na análise das propostas, a Pregoeira verificará a conformidade de cada proposta com os
requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando aquelas que:
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a) deixarem de apresentar qualquer documento exigido ou apresentá-los em desacordo com as
regras e condições estabelecidas neste Edital;
b) apresentarem qualquer oferta ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes ou
de qualquer outra natureza;
c) apresentarem proposta com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias;
d) apresentarem preço de valor zero, irrisório ou manifestamente inexequível, considerando-se
assim aqueles que sejam inferiores ao custo total do objeto do pregão.
7.3 - Não será motivo de desclassificação a ausência na proposta apresentada de dados
bancários, telefone, fax.
7.4 - A não indicação dos prazos exigidos na proposta indicará que a licitante se compromete
aos prazos mínimos e máximos estabelecidos neste Edital.
8 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Declarado o vencedor do presente PREGÃO, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas
razões em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
razões do recurso por escrito, podendo juntar memoriais, facultando-se aos demais licitantes a
oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr a
partir do término do prazo recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no Setor
de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Itiruçu;
8.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em interpor recurso, ao final da
sessão do pregão, importará na decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto da
licitação pela Pregoeira ao vencedor.
8.2 - Qualquer recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
8.3 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.4 - Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.
8.5 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos
interessados, através de comunicação por escrito.
9 - DAS PENALIDADES
À licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes desta licitação e os
compromissos assumidos em sua proposta, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados a juízo da Administração, através da Secretaria de
Administração, aplicar-se-ão as seguintes penalidades, em função da natureza e gravidade da
falta cometida, considerando ainda, as circunstâncias e o interesse da Administração:
a) advertência;
b) multa, correspondente de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensão do direito de licitar pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
administração por prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no subitem anterior.
9.1 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado da primeira parcela do preço a que a licitante contratada vier a fazer jus, acrescido
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
9.2 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste item, realizar-se-á
comunicação escrita à licitante, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as
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penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição e
informando, ainda, que o fato será registrado no cadastro correspondente.
10 - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base neste Edital correrão à
conta de recursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício
corrente, a saber:
02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2020 - Gestão da Ações da Merenda Escolar
3.3.90.30.00. - Material de Consumo
Fontes: 00 - 04 - 15
11 - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até o décimo dia do mês subsequente ao da entrega do material,
acompanhado da respectiva Nota Fiscal, conforme Ordem de Fornecimento emitida pela unidade
competente.
11.1 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a
qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.
12 - DO CONTRATO E DA ASSINATURA
A contratação será formalizada através de Contrato Administrativo, conforme modelo constante
no Anexo VII, parte integrante deste Edital.
12.1 - A licitante vencedora que for convocado para assinatura do instrumento contratual e não
o fizer dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis perderá o direito à contratação, bem
como poderá sofrer a aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato e ficar temporariamente suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com
a Prefeitura Municipal de Itiruçu pelo período de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.
12.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelos
órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA.
12.3 - No caso de descumprimento do prazo estabelecido, será facultado à Prefeitura Municipal
de Itiruçu/BA convidar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o
contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive
quanto aos preços atualizados.
12.4 - São de responsabilidade da licitante contratada as despesas referentes a registros ou
outras quaisquer, seja de que natureza forem, as quais incidam ou venham a incidir sobre o
contrato.
12.5 - O Instrumento contratual poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65, da Lei n.º 8.666/93.
13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Entre outras previstas neste Edital e no contrato, bem como na legislação pertinente, constituem
obrigações da CONTRATADA:
a) execução do contrato nos termos da proposta apresentada;
b) entrega dos materiais no município de Itiruçu/BA, em local determinado pela Contratante, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da data de expedição da respectiva
ordem de fornecimento;
c) garantia da boa qualidade dos produtos fornecidos;
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d) responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato, bem como todos os impostos, seguros, taxas e demais
emolumentos correspondentes.
13.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões, de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.
13.2 - Somente será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto do presente
Pregão com autorização prévia da Prefeitura Municipal de Itiruçu.
14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Entre outras previstas neste Edital e no contrato, bem como na legislação pertinente, constituem
obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados;
b) conferir e atestar o recebimento do material entregue pela contratada;
c) efetuar a fiscalização da execução do contrato, determinando a imediata regularização de
eventuais pendências ou irregularidades, porventura constatadas.
15 - DO PRAZO E DA EXECUCAO DO OBJETO
O prazo de execução do contrato se iniciará a partir da data de sua assinatura vigorando até 31
de dezembro de 2020.
15.1 - A contratada se obriga a manter-se, durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à contratante, imediatamente, qualquer
alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
15.2 - A Unidade competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação
será a Secretaria de Educação, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal no. 8.666/93.
16 - DO REAJUSTE CONTRATUAL
16.1 - Os preços dos materiais não sofrerão reajuste, salvo hipóteses previstas legalmente.
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 - Fica ressalvado à autoridade competente para a aprovação do Pregão o direito de revogálo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo em caso de ilegalidade.
17.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital de Pregão, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á a data do vencimento; se este incidir em dias sem expediente na Prefeitura
Municipal de Itiruçu/BA, o término ocorrerá no primeiro dia útil subsequente.
17.3 - Participar deste Pregão implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital
e seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
17.4 - A Pregoeira, no interesse publico, poderá sanar ou relevar omissões ou erros puramente
formais observados na documentação e propostas, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação, podendo, inclusive, determinar a realização de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.5 - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito à Pregoeira, de
segunda a sexta feira, no horário de expediente normal, na Sede da Prefeitura Municipal de
Itiruçu.
17.6 - Qualquer cidadão ou empresa licitante é parte legítima para impugnar os termos do
presente Edital; o pedido de impugnação, no entanto, deve ser feito mediante petição
fundamentada, dirigida à Pregoeira e protocolado no Setor de Licitação, no endereço constante
no preâmbulo, observando-se o prazo previsto no subitem 2.5, deste Edital, como também o rito
e as disposições estabelecidas no Decreto Federal 3.555/2000, com suas alterações posteriores.
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17.7 - O resultado deste Pregão será publicado na Imprensa Oficial do Município de Itiruçu e
afixado no Átrio da Prefeitura Municipal de Itiruçu, na Rua Juscelino Kubitscheck nº. 78, Centro,
Itiruçu - Bahia.
17.8 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação
de documentos relativos a presente licitação.
17.9 - Integram o presente Edital:
ANEXO I - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR - EMPRESAS EM GERAL
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ME/EPP
ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO
ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

Itiruçu/BA, 21 de janeiro de 2020
ADRIANA K NUNES BITENCOURT
Pregoeira

10

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR - EMPRESAS EM GERAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
HABILITAÇÃO PRELIMINAR

_______________________________________________________________,
(NOME DA EMPRESA)
inscrita no CNPJ/MF sob n.° __________________________________, com sede situada na
____________________________________________, município de ___________________,
estado _____, participante deste certame, por seu representante legal abaixo assinado,
DECLARA, na forma e sob as penas da Lei Federal nº 10.520/2002, e demais normas
pertinentes, que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação exigidos para participação
nesta licitação.
Por ser verdade, firma o presente em uma única via.

Local e data

__________________________________________________
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTOS ANEXOS:
PROCURAÇÃO
CONTRATO SOCIAL / REGISTRO DE EMPRESA INDIVIDUAL / SIMILAR
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ME/EPP

PRESENCIAL Nº 007/2020
HABILITAÇÃO PRELIMINAR
____________________________________________________________,
(NOME DA EMPRESA)
inscrita no CNPJ/MF sob nº._____________________________________, com sede situada na
____________________________________________, município de ________________,
estado da ___________, DECLARA que está enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, de acordo com a definição do art. 3ª da Lei Complementar n.º 123/2006 (Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), e que atende plenamente a todos
os requisitos para esse enquadramento.
Declara, também, que deseja que lhe sejam aplicados os benefícios conferidos no Capítulo V da
Lei Complementar nº 123/2006, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
exigidos para participação nesta licitação, na forma e sob as penas da Lei 10.520/2002, e demais
normas pertinentes.
RESSALVA: ( ) DECLARA, ainda, no que se refere à regularidade fiscal, a existência de situação
de restrição junto ________________, conforme certidão anexa, a qual será regularizada no
prazo legal.
Por ser verdade, firma o presente em uma única via.
Local e data

__________________________________________________
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTOS ANEXOS:
PROCURAÇÃO
CONTRATO SOCIAL / REGISTRO DE EMPRESA INDIVIDUAL / SIMILAR
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
PROCURAÇÃO

Através do presente instrumento, a empresa _____________________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº _____________, estabelecida na ________________________, município
de _______________________, estado __________, doravante denominada OUTORGANTE,
por seu representante legal, nomeia e constitui seu(ua) bastante PROCURADOR(A):
___________________________________________________________________________,
(NOME COMPLETO, NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO)
portador(a) do Registro Geral nº _______________, expedido pelo(a) ________, inscrito(a) no
CPF/MF, sob o nº ________________, residente na ________________________________, nº
______, município de _______________________, estado ____, doravante denominado(a)
OUTORGADO(A), a quem confere amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, especialmente para apresentar proposta de preços,
formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos,
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao referido certame.

Local e data

__________________________________________________
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
ANEXO IV
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis para confecção da merenda escolar para atender as necessidades
da Secretaria de Educação deste município.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: A partir da data de assinatura do contrato até 31/12/2020.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global, nos termos da Lei Federal nº. 8666/93,
de 21/06/1993.
BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, c/c Decreto Federal nº. 3.555, de
08/08/2000, e, subsidiariamente, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, e respectivas alterações
posteriores, e demais normas pertinentes
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: Os materiais objeto deste pregão deverão ser entregues
neste município de Itiruçu/BA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do
recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, em local indicado pela unidade responsável.
ESPECIFICAÇÕES: Os materiais se encontram distribuídos em 02 (dois) lotes, com as seguintes
especificações:
LOTE I
ITEM DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

1

Achocolatado. Achocolatado em pó, PCT 400g
alimento instantâneo, vitaminado e / ou
enriquecido com vitaminas e minerais.
Embalagem de sacos de poliéster
metalizado + polietileno, resistente.
Informações nutricionais na embalagem.
Validade mínima 11 meses a partir da
entrega da mercadoria. Com registro no
Ministério competente.

4.200

2

Açúcar
Refinado. KG
Características: Sacarose obtida a partir
do caldo de cana-de-açúcar, podendo
conter vitaminas e minerais, desde que
mencionados, livre de fermentação,
isento de matéria terrosa, de parasitos,
larvas, insetos e de detritos animais ou
vegetais, com cor, odor e sabor
característicos,
livre
de
umidade.
Embalagem: A embalagem primária do
produto deverá ser saco plástico atóxico,
resistente, com capacidade para 01 (um)
quilo. O rótulo deve conter: denominação
de venda, lista de ingredientes, conteúdo
líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional. A
validade deve ser de no mínimo 06
meses a partir da data de entrega do
produto.

4.100

MARCA

V.
UNITÁRIO

1

V.
TOTAL

3

Adoçante dietético em pó com sucralose. POT 100ML
Características: edulcorante produzido a
partir da sucralose, para fins de
alimentação especial em dietas restritas
em açúcar. O rótulo deve conter:
denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional. A validade deve
ser de no mínimo 4 meses a partir da data
de entrega.

50

4

Arroz Branco. Longo fino, tipo 1. KG
Características: deve obedecer ao
disposto na Portaria no 269 de 17 de
novembro de 1988 e anexos e
especificações da IN MAPA Nº 6, de
16/02/2009. Constituído de grãos inteiros
com no máximo 14% de umidade, isento
de sujidades, materiais estranhos,
toxinas, parasitas, insetos e larvas, com
rendimento após cocção de no mínimo
2,9 vezes. Embalagem: A embalagem
primária do produto deverá ser saco
plástico atóxico, incolor, transparente,
com capacidade para 1 kg. O rótulo deve
ter: denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional e modo de
preparo.A validade deve ser de no
mínimo 06 meses a partir da data de
entrega do produto.

1.600

5

Arroz Parboilizado, polido ou integral, KG
longo fino, tipo 1. Características: deve
obedecer ao disposto na Portaria no 269
de 17 de novembro de 1988 e anexos e
especificações da IN MAPA Nº 6, de
16/02/2009. Constituído de grãos inteiros
com no máximo 14% de umidade, isento
de sujidades, materiais estranhos,
toxinas, parasitas, insetos e larvas, com
rendimento após cocção de no mínimo
2,9 vezes. Embalagem: A embalagem
primária do produto deverá ser saco
plástico atóxico, incolor, transparente,
com capacidade para 1 kg. O rótulo deve
ter: denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional e modo de
preparo.A validade deve ser de no
mínimo 06 meses a partir da data de
entrega do produto.

4.500

2

6

Aveia em flocos finos. Isento de PCT 200g
sujidades, parasitas, larvas, insetos, bolor
e material estranho. Serão rejeitados os
flocos de aveia que apresente odor
oxidado e/ou de mofo. Embalagem: deve
estar intacta, vedada, resistente, colada e
rotulada. O rótulo deve conter:
denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade e
informação nutricional. A validade mínima
deve ser de 3 meses a partir da data de
entrega.

1.010

7

Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena. PCT 400G
Características: o produto obtido pelo
amassamento e cozimento conveniente
de massa preparada com farinha de trigo,
gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar,
sal e outros ingredientes, sendo isento de
gordura
vegetal
hidrogenada.
A
informação nutricional deve obedecer aos
parâmetros (na porção de 30g): limite de
sódio 72 mg, limite de gorduras totais
3,9g, limite de gorduras saturadas 1,8 g,
não conter gordura trans. A embalagem
primária do produto deve ser composta
de filme transparente, comportando 3
pacotes,
totalizando
400g
por
embalagem. A embalagem deverá ser
dimensionada de forma a não permitir a
existência de espaços vazios entre as
embalagens primárias e os limites da
embalagem secundária. Não serão
aceitos
biscoitos
que
chegarem
quebrados
e
murchos,
caixas
amassadas, furadas ou visivelmente
danificadas durante o transporte e que
não
atenderem
aos
parâmetros
nutricionais solicitados. A validade deve
ser de no mínimo 4 meses a partir da data
de entrega.

2.900

8

Biscoito Integral, a base de: farinha de PCT 400g
trigo / açúcar / gordura vegetal
hidrogenada / lecitina de soja / amido de
milho / açúcar invertido / leite de coco /
coco ralado / leite integral / sal. Serão
rejeitados
biscoitos
mal
cozidos,
queimados
e
de
características
organolépticas anormais.

500

9

Biscoito Rosquinha, sabores variados PCT 400g
(coco, leite, chocolate), a base de: farinha
de trigo / açúcar / gordura vegetal
hidrogenada / lecitina de soja / amido de
milho / açúcar invertido / leite de coco /
coco ralado / leite integral / sal. Serão
rejeitados
biscoitos
mal
cozidos,

1.000

3

queimados
e
de
características
organolépticas anormais. Caixas com 20
pacotes, embalagem tipo 3 em 1, de 400
g cada.
10

Biscoito Salgado, tipo Cream Cracker ou PCT 400g
Agua e Sal. Características: produto
obtido pelo amassamento e cozimento
conveniente de massa preparada com
farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar
invertido,
açúcar,
sal
e
outros
ingredientes, sendo isento de gordura
vegetal hidrogenada. A informação
nutricional
deve
obedecer
aos
parâmetros (na porção de 30g): limite de
sódio 175 mg, limite de gorduras totais
4,9g, limite de gorduras saturadas 2,2 g,
não conter gordura trans. A embalagem
primária do produto deve ser composta
de filme transparente, comportando 3
pacotes,
totalizando
400g
por
embalagem. A embalagem deverá ser
dimensionada de forma a não permitir a
existência de espaços vazios entre as
embalagens primárias e os limites da
embalagem secundária. Não serão
aceitos
biscoitos
que
chegarem
quebrados
e
murchos,
caixas
amassadas, furadas ou visivelmente
danificadas durante o transporte e que
não
atenderem
aos
parâmetros
nutricionais solicitados. A validade deve
ser de no mínimo 4 meses a partir da data
de entrega.

3.400

11

Café torrado e moído. Características: FARDOS
extraforte, com cor, aroma e sabor
característicos, livre de umidade, fungos,
insetos ou qualquer substância estranha.
Embalagem: deve ser acondicionado em
embalagem primária aluminizada, em
pacotes de 250g, acondicionados em
fardos de plástico transparente, atóxico,
resistente ou caixas de papelão. O rótulo
deve conter: Selo ABIC, denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo
líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional.
A
validade deve ser de no mínimo 6 meses
a partir da data de entrega.

85

12

Canela em pó. A embalagem deverá PCT 40g
declarar o nome do fabricante, endereço
e data de fabricação e validade (mínima
de seis meses a contar da data de
entrega) e registro no órgão competente.

550

4

13

Canjica branca (milho para mungunzá). PCT 500g
Características:grãos ou pedaços de
grãos de milho (Zeamays, L.) que
apresentam ausência parcial ou total do
gérmen, em função do processo de
escarificação mecânica ou manual
(degerminação), constituído de 95%
(noventa e cinco por cento) em peso de
grãos ou pedaços de grãos brancos,
marfim ou palha. Deverá ser de matériasprimas sãs, limpas, isentas de matéria
terrosa, parasitos, detritos, cascas,
resíduos de outros vegetais e outros
materiais estranhos ao produto. Deverá
apresentar-se em bom estado de
conservação isento de fermentação e
mofo, de odores estranhos, carunchos e
de substâncias nocivas à saúde, com
ausência de sujidades, parasitas, insetos
e larvas e a umidade máxima de 13%.
Deve ser do Tipo 1, obedecendo aos
critérios estabelecidos na PORTARIA
MAPA Nº 109, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1989. Embalagem: embalagem
primária deverá ser saco plástico atóxico,
incolor, transparente, com capacidade
para 500 (quinhentos) gramas. O rótulo
deve conter: denominação de venda, lista
de ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional, grupo, subgrupo.
A validade deve ser de no mínimo 4
meses a partir da data de entrega.

1.200

14

Canjiquinha de milho. Tipo XERÉM, PCT 500g
amarela, tipo 1, embalada em pacote
plástico transparente resistente de 500g.
Rótulo com prazo de validade/lote bem
visível e informação nutricional.

430

5

15

Carne bovina moída, corte patinho ou KG
acém. Características: deve atender a
todos os requisitos da Instrução
Normativa n° 83, de 21/11/03; deve ser
entregue congelada (temperatura -18ºC),
com no máximo 2% de gordura, livre de
ossos, cartilagens, gordura parcial,
aponevroses, tendões, coágulos, nodos
linfáticos. Deve apresentar-se livre de
cristais de gelo (característica de
descongelamento)
e,
após
descongelada, deve ter aspecto próprio,
não amolecido e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprios, sem manchas
esverdeadas,
livres
de
parasitas,
sujidades
e
qualquer
substância
contaminante que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração. Embalagem
primária: deverá ser a vácuo, tipo
“Cryovac”, termo-encolhível, atóxica,
transparente e resistente, termossoldada,
contendo o peso máximo de 1 (um) kg do
produto.
O
rótulo
deve
conter
obrigatoriamente: denominação de venda
do
alimento,
conteúdo
líquido,
identificação da origem (o nome e o
endereço do fabricante, produtor e
fracionador), identificação do lote, data de
vaidade, informação nutricional. A data
de embalo deve ser de no máximo 30 dias
anterior à data de entrega. Não serão
recebidas: carne moída com quantidade
de gordura acima do solicitado, carnes
que chegarem fora de temperatura,
apresentando
sinais
de
descongelamento ou com acúmulo de
cristais de gelo, embalagens danificadas
ou com sinais que apresentem risco de
contaminação do produto.

1.490
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Cereal infantil, “tipo MUCILON” sabor LATA 400G
arroz, milho e aveia, lata 400 gramas.
Ingredientes: Farinha de arroz, açúcar,
farinha de aveia, extrato de malte, sais
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de
sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato
de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina,
vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a,
vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico,
vitamina d) e aromatizante vanilina.
contém glúten. contém traços de leite.

610
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Charque bovino, traseiro ou dianteiro. KG
Características: carne bovina salgada e
dessecada, com no máximo 35% de
umidade, de consistência firme, com cor,
cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades, larvas, parasitas e materiais
estranhos.
Embalagem
primária:
embalagem à vácuo, em saco plástico
flexível, atóxico, resistente, transparente
em pacotes de 1 kg. O rótulo deve conter
obrigatoriamente: denominação de venda
do
alimento,
conteúdo
líquido,
identificação da origem (o nome e o
endereço do fabricante, produtor e
fracionador), identificação do lote, data de
vaidade e informação nutricional. A
validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Não serão aceitas:
embalagens que estiverem sem vácuo
e/ou com excesso de líquido; Charque
Ponta de Agulha ou que apresente mais
de 1/3 de gordura aparente;

630
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Coco Ralado. Características:produto PCT 100g
elaborado a partir de coco maduro, obtido
da secagem e/ou desidratação e
laminação, considerados seguros para a
produção do alimento. Deve ser isento de
outros ingredientes, apresentar flocos
homogêneos em cor branco neve, sem
sinais de oxidação, livre de parasitas,
sujidades fungos e larvas. Embalagem:
primária deverá ser papéis laminados,
resistentes. Rotulagem: O rótulo deve
conter: denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional. A validade deve
ser de no mínimo 4 meses a partir da data
de entrega.

1.750

19

Colorífico (colorau). Características: PCT 100g
produto preparado à base de urucum
(Bixa
orellana),
processados
industrialmente com seleção da matériaprima, sob condições adequadas de
higiene no processo de secagem e
manipulação das sementes e embalado
também em condições adequadas de
higiene. Sem adição de sal, glutamato
monossódico e conservadores entre seus
ingredientes. Deve apresentar odor e
sabor característicos, sem sinais de
umidade,
fungos,
parasitas
ou
substâncias estranhas ao produto.
Embalagem: primária deverá ser papéis
laminados, resistentes, com capacidade
para 100 (cem) gramas. A validade deve

820
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ser de no mínimo 3 meses a partir da data
de entrega.

20

Cravo-da-índia. Características: botão PCT 100g
floral maduro e dessecado da Eugenia
caryophyllata,Thumb ou Caryophyllus
aromaticus L. Deve ter cor pardo-negra
ou em pó pardo-escura,ou pardo
avermelhada e apresentar cheiro
fortemente aromático, característico, com
sabor:
pungente,
característico.
Proveniente de matéria-prima sã e limpa,
isento de fungos, umidade, bolor ou
substâncias estranhas. Embalagem:
embalagem primária do produto deverá
ser papéis laminados, resistentes, com
capacidade para 100 (cem) gramas. O
rótulo deve conter: denominação de
venda, conteúdo líquido, razão social do
fabricante, endereço, identificação de
lote, prazo de validade e informação
nutricional. A validade deve ser de no
mínimo 3 meses a partir da data de
entrega

410
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Creme de Leite, Ingredientes: Creme de LATA
OU 1.100
leite padronizado a 17% de gordura, leite CAIXINHA
em pó desnatado, estabilizantes celulose
microcristalina e citrato de sódio e
espessantes carboximetilcelulose sódica,
goma xantana e carragena. *% Valores
diários com base em uma dieta de
2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores,
dependendo de suas necessidades
energéticas.
**VD não estabelecido. ALÉRGICOS:
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO
CONTÉM GLÚTEN.

22

Dueto de Legumes (milho verde, ervilha). LATA
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e
cor peculiar aos mesmos e deverão estar
isentos de ranço e de outras
característicasindesejáveis. lata de folha
de flandres ou papelão, com verniz
sanitário, com peso líquido de 200 g.

950

8

23

Extrato de tomate. Características: da LATA
OU 4.200
polpa
de
frutos
do
tomateiro SACHÊ
(Lycopersicum esculentum L.) podendo 190g
ser adicionado de sal e/ou açúcar, isento
de amido de qualquer espécie, corantes
e conservantes. Ausência de sujidades,
de sinais de deterioração, mofo,
alterações na cor e odor, livre de
parasitas,
sujidades
e
larvas.
Embalagem: latas de folhas de flandres,
com verniz sanitário e perfeitamente
recravadas e não devem apresentar
estufamento,
vazamento,
corrosão
interna,
amassamento,
ferrugem,
perfurações ou outros indícios de
alterações do produto. O rótulo deve
conter: denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional. A validade deve
ser de no mínimo 6 meses a partir da data
de entrega.

24

Farinha de mandioca. Farinha de KG
mandioca grupo seca - subgrupo flocos,
classe torrada - Tipo 1. Validade mínima:
06 meses a partir da data da entrega.
Informações nutricionais na embalagem.
Com registro no ministério competente.

420
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Farinha
de
milho
(flocado). PCT 500g
Caracterização: Farinha de milho flocado
é o produto obtido pela moagem do grão
de milho (Zeamays, L.) desgerminado ou
não. Deverá ser farinha fina tipo 1 e
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Especificações do Rótulo de acordo a
com legislação - Peso líquido inferior ao
declarado. Características sensoriais
(cor, odor, aspecto) próprias.Matéria
Microscópica e Macroscópica - Ausência
de
matéria
prejudicial
à
saúde
humana.Umidade- máximo 14%, Ferro mínimo de 4,2 mg/100g, Ácido Fólico mínimo 150mcg/100g. O produto deverá
estar acondicionado em embalagens
plásticas de até 500g, reembaladas em
caixas de papelão ou fardos de até 20 kg.
O prazo de validade mínimo será de
cento e dez dias a partir da data de
entrega do produto. O produto deverá ser
transportado de acordo com as normas
técnicas da ANVISA.

1.900

9

26

Farinha de trigo enriquecida com ferro e KG
ácido fólico. Características: produto
elaborado com grãos de trigo (Triticuma
estivum L.) ou outras espécies de trigo do
gênero Triticum, ou combinações por
meio de trituração ou moagem e outras
tecnologias ou processos. Produto obtido
a partir de cereal limpo, desgerminado e
são, isento de matéria prima terrosa e em
perfeito estado de conservação. Com
aspecto de pó fino, cor branca ou
ligeiramente amarelada, cheiro e sabor
próprios; sem fermento. Embalagem:
embalagem primária do produto deverá
ser saco plástico atóxico, incolor,
transparente com capacidade para 1 kg.
O rótulo deve conter: denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo
líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional.
A
validade mínima deve ser de 4 meses a
partir da data de entrega.

150
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Farinha
para
mingau,
tipo CXINHA
CREMOGEMA, diversos sabores, em 250g
embalagens de 250 g, que deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto.

1.120

28

Feijão carioca, tipo 1. Características: KG
grãos
provenientes
das
espécies
Phaseolus vulgaris L., feijão anão, de
cores, carioquinha, constituído de, no
mínimo, 90% (noventa por cento) de
grãos na cor característica à variedade
correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos. Isento
de sujidades, materiais estranhos,
toxinas, parasitas, insetos e larvas. Deve
obedecer aos limites máximos de
tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1,
conforme IN MAPA Nº 12, DE 28 DE
MARÇO DE 2008, IN MAPA Nº 56, DE 24
DE NOVEMBRO DE 2009 e IN MAPA Nº
48, DE 1º- DE NOVEMBRO DE 2011.
Embalagem: primária deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente,
termos
soldado,
resistente
com
capacidade para 1 (um) quilo. O rótulo
deve conter: denominação de venda do
produto (nome do produto e marca),
nome e endereço do empacotador, data
de empacotamento e prazo de validade
ou data de vencimento e número do lote,
conteúdo líquido, grupo, tipo e condições
de armazenamento. A validade deve ser
de no mínimo 5 meses a contar da data

1.850
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de entrega, sendo a data de
empacotamento de até 30 dias anteriores
à entrega.
29

Feijão preto, tipo 1. Características: grãos KG
provenientes das espécies Phaseolus
vulgaris L., que apresente 97% de grãos
na cor preta, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos. Isento
de sujidades, materiais estranhos,
toxinas, parasitas, insetos e larvas. Deve
obedecer aos limites máximos de
tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1,
conforme IN MAPA Nº 12, DE 28 DE
MARÇO DE 2008, IN MAPA Nº 56, DE 24
DE NOVEMBRO DE 2009 e IN MAPA Nº
48, DE 1º- DE NOVEMBRO DE 2011.
Embalagem: primária deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente,
termos
soldado,
resistente
com
capacidade para 1 (um) quilo. O rótulo
deve conter: denominação de venda do
produto (nome do produto e marca),
nome e endereço do empacotador, data
de empacotamento e prazo de validade
ou data de vencimento e número do lote,
conteúdo líquido, grupo, tipo e condições
de armazenamento. A validade deve ser
de no mínimo 5 meses a contar da data
de entrega, sendo a data de
empacotamento de até 30 dias anteriores
à entrega

300

30

Fermento químico. Fermento químico em POT 200g
pó, embalagem de 200 gr. Validade
mínima: 18 meses a partir da data da
entrega. Com registro no ministério
competente.

150
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Fígado bovino. Resfriado ou congelado KG
em bifes com registro no SIF ou SISP.
Aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas.

980
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32

Peito de frango, sem pele e com osso. KG
Características: Carne de frango limpa.
Manipulada em condições higiênicas
adequadas, proveniente de aves sadias,
abatidas sob inspeção veterinária, não
temperada, de primeira qualidade, isento
de aditivos ou substâncias estranhas que
sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais
(físicas, químicas e organolépticas).
Embalagem primária: A embalagem
primária deverá ser sacos plásticos em
polipropileno atóxico, transparente e
resistente, vedada e termos soldada, com
peso variando de 01 kg a 2 kg (máximo).
O rótulo deve conter obrigatoriamente:
denominação de venda do alimento,
conteúdo líquido, identificação da origem
(o nome e o endereço do fabricante,
produtor e fracionador), identificação do
lote, data de vaidade, informação
nutricional. A data de embalo deve ser de
no máximo 30 dias anterior à data de
entrega. Não serão recebidos: produtos
chegarem
fora
de
temperatura,
apresentando
sinais
de
descongelamento ou com acúmulo de
cristais de gelo, embalagens danificadas
ou com sinais que apresentem risco de
contaminação do produto.

3.510

33

Folha de louro, em folhas secas; obtido PCT 05g
de espécimes vegetais genuínos; folhas
sãs, limpas e secas; de coloração verde
pardacenta; com aspecto cor, cheiro e
sabor próprios; isento de materiais
estranhos a sua espécie; acondicionado
em saco plástico transparente, atóxico,
embalagem com no mínimo 05 gramas.

250

12

34

Frango inteiro. Características: Carne de KG
frango limpa e congelada. Manipulada em
condições
higiênicas
adequadas,
proveniente de aves sadias, abatidas sob
inspeção veterinária, não temperada, de
primeira qualidade, isento de aditivos ou
substâncias estranhas que sejam
impróprias ao consumo e que alterem
suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas). Embalagem
primária: A embalagem primária deverá
ser em sacos plásticos em polipropileno
atóxico, transparente e resistente,
vedada e termos soldada, com peso
variando de 01 kg a 2 kg (máximo),
acondicionadas em caixa de papelão
ondulado, reforçado, com peso bruto de
12 (doze) quilos, resistente ao impacto e
às condições de estocagem, lacrada com
fita gomada, garantindo a inviolabilidade
da mesma. O rótulo deve conter
obrigatoriamente: denominação de venda
do
alimento,
conteúdo
líquido,
identificação da origem (o nome e o
endereço do fabricante, produtor e
fracionador), identificação do lote, data de
vaidade, informação nutricional. A data
de embalo deve ser de no máximo 30 dias
anterior à data de entrega. Não serão
recebidos: peito com osso, produtos
chegarem
fora
de
temperatura,
apresentando
sinais
de
descongelamento ou com acúmulo de
cristais de gelo, embalagens danificadas
ou com sinais que apresentem risco de
contaminação do produto.

1.500
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Fubá de milho. Fubá mimoso de milho, de PCT 500g
1ª qualidade, fino, 100% natural e fonte
de fibras, enriquecido com ferro e ácido
fólico, embalagens pacote de 500g. Em
plástico transparente, atóxico, reforçado,
isento de mofo ou impurezas. Validade
mínima 06 meses a partir da data de
entrega. Com registro no ministério
competente e informações nutricionais na
embalagem.

550
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Gelatina em pó. Pó para preparo de PCT 25g
gelatina, embalagem de 25gr. Sabores
variados. Validade mínima 11 meses a
partir da data de entrega. Com registro no
ministério competente e informações
nutricionais na embalagem.

2.000

37

Goiabada em pasta, em pasta, a base de: PCT 600g
polpa de goiaba/ açúcar/ ácido fosfórico/
pectina. com características sensoriais
típicas do produto em bom estado de
conservação. A apresentação deve ser

600
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em embalagens individuais, íntegras,
livres de sujidades e validade mínima de
1 (um) ano.
38

Iogurte, sabores diversos, rico em LITRO
nutrientes. Embalagem com no mínimo
1.000 ml, com indicação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto
deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da saúde.

3.950
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Leite Condensado, embalagem longa LATA
OU 158
vida de 395g. Com dados de identificação CAIXINHA
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.

40

Leite de coco. Características: produto POT 500ML
obtido da emulsão aquosa extraída do
endosperma do coco (Cocos nucífera L.)
maduro e são, através de processo
tecnológico adequado. Deve atender aos
critérios da Resolução ANVISA RDC nº
83, de 15 de setembro de 2000,
apresentar cor branco ou amarelada, com
sabor e odor característicos, sem ser
rançoso. Isento de substâncias estranha,
fungos, parasitas e larvas. Embalagem:
primária deve ser garrafas de vidro
fechada
hermeticamente,
com
capacidade para 500 ml OU recipiente
tipo tetra brik, inviolável, hermeticamente
fechada, com capacidade para395
(trezentos e noventa e cinco) gramas. O
rótulo deve conter: denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo
líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional.
A
validade deve ser de no mínimo 6 meses
a partir da data de entrega.

2.600
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41

Leite em pó integral. Produto obtido por PCT 200G
desidratação do leite de vaca integral e
instantâneo, apto para a alimentação
humana
mediante
processos
tecnologicamente adequados, podendo
conter vitaminas e minerais desde que
mencionados, acrescido de lecitina, como
emulsionante em uma proporção máxima
de 5g/kg. Deverá estar de acordo com as
especificações gerais do Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de
Leite em pó, fixado pela Portaria nº.369,
de 04/09/97, MAA. O produto, ao ser
reconstituído, conforme indicação na
rotulagem deverá satisfazer aos padrões
de LEITE INTEGRAL, NÃO SERÁ
ACEITO COMPOSTO LÁCTEO. Deve
apresentar-se em pó uniforme, sem
grumos, na cor branco amarelado, com
odor e sabor agradável, não rançoso,
semelhante ao leite fluido. Embalagem:
Filme composto de polietileno, poliéster e
alumínio ou similar, hermeticamente
fechado, com capacidade para 200
(duzentos) gramas. O rótulo deve estar
de acordo com a Instrução Normativa Nº
22, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005 e
deve conter: denominação de venda, lista
de ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional. A validade deve
ser de no mínimo 6 meses a partir da data
de entrega.

12.200
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Leite Pasteurizado, LEITE, de vaca, LITRO
liquido,
desnatado,
pasteurizado,
acondicionado em embalagem de 1 l,
validade do produto não poderá ser
inferior a 2 meses, contada a partir da
data de entrega. O produto estar em
conformidade com as normas vigentes da
ANVISA/MS e Ministério da Agricultura
Rotulagem contendo no mínimo, registro
no Ministério da Agricultura, peso liquido,
nome e CNPJ do fabricante, número do
lote, data de fabricação, data ou prazo de
validade.

268
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Leite UHT Semidesnatado sem lactose. CX C/ 12 LT 20
Características: leite homogeneizado que
foi submetido, durante 2 a 4 segundos, a
uma temperatura 130º C, mediante um
processo térmico de fluxo contínuo,
imediatamente
resfriado
a
uma
temperatura inferior a 32º C e então
adicionado da enzima lactase com ação
por 30 horas, tornando-o isento de
lactose. Deve ser envasado sob
condições asséptica em embalagens
estéreis e hermeticamente fechadas.
Deve
apresentar
cor
branca
característica, aspecto líquido, sabor e
aroma característicos, livre de odores ou
sabores estranhos e ser ISENTO DE
LACTOSE. Embalagem: a embalagem
primária do produto deverá ser recipiente
tipo tetra brik, inviolável, hermeticamente
fechada, com capacidade para 1 (um)
litro. A embalagem secundária deve ser
caixa de papelão reforçado, com abas
superiores e inferiores vedadas com fita
adesiva plastificada, identificada com o
nome da empresa, contendo 12 (doze)
embalagem primária de 1 (um) litro. O
rótulo deve estar de acordo com a
Instrução Normativa Nº 22, DE 24 DE
NOVEMBRO DE 2005 e deve conter:
denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional, e deve estar de
acordo com as demais determinações
das Resolução RDC nº 259, de 20 de
setembro de 2002 e Resolução RDC nº
360, de 23 de dezembro de 2003 da
ANVISA. A validade deve ser de no
mínimo 3 meses a partir da data de
entrega.

44

Linguiça fina. Bovina, acondicionado em KG
filme de PVC transparente ou saco
plástico transparente, validade do
produto não poderá ser superior a 3
meses, contados a partir da data de sua
entrega. O produto deverá estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS
inclusive
apresentando,
em
sua
embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
no mínimo, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, número do
lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.

155
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45

Linguiça,
bovina,
calabresa, KG
acondicionado em filme de PVC
transparente
ou
saco
plástico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 meses, contados
a partir da data de sua entrega. O produto
deverá estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS inclusive apresentando, em
sua embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
no mínimo, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, número do
lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.

180

46

Macarrão para Sopa. tipo ARGOLINHA, PCT 500G
CONCHA OU PARAFUSO, a base de:
farinha de trigo de sêmola ou semolina
com ferro e ácido fólico/ ovos / corante
natural de urucum ou outras substâncias
permitidas e submetido a processos
tecnológicos adequados, composição
nutricional: máximo 75 g de hidrato de
carbono. Isenta de sujidades, fragmentos
estranhos, insetos, larvas, parasitas,
odores estranhos, fungos, com cor
característico e livre de umidade.
Embalagem: A embalagem primária do
produto deverá ser saco plástico
transparente, atóxico, reforçado, com
capacidade para até 500 (quinhentos)
gramas. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega. O
rótulo deve conter: denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo
líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional. A
validade mínima deve ser de 4 meses a
partir da data de entrega.

1.010

47

Macarrão para Sopa. tipo LETRINHA, a PCT 500g
base de: farinha de trigo de sêmola ou
semolina com ferro e ácido fólico/ ovos /
corante natural de urucum ou outras
substâncias permitidas e submetido a
processos tecnológicos adequados,
composição nutricional: máximo 75 g de
hidrato de carbono. Isenta de sujidades,
fragmentos estranhos, insetos, larvas,
parasitas, odores estranhos, fungos, com
cor característico e livre de umidade.
Embalagem: A embalagem primária do
produto deverá ser saco plástico
transparente, atóxico, reforçado, com
capacidade para até 500 (quinhentos)
gramas. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega. O

400

17

rótulo deve conter: denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo
líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional. A
validade mínima deve ser de 4 meses a
partir da data de entrega.
48

Macarrão
tipo
Espaguete. PCT 500g
Características:
produto
obtido,
exclusivamente, a partir de farinha de
trigo comum e ou sêmola/semolina de
trigo e ou farinha de trigo durum e ou
sêmola/semolina de trigo durum; deve
estar de acordo com a RDC nº 93, de 31
de outubro de 2000 (ANVISA); isenta de
sujidades, fragmentos estranhos, insetos,
larvas, parasitas, odores estranhos,
fungos, com cor característico e livre de
umidade. Embalagem: A embalagem
primária do produto deverá ser saco
plástico transparente, atóxico, reforçado,
com
capacidade
para
até
500
(quinhentos) gramas. Validade mínima de
06 (seis) meses a contar da data de
entrega.
O
rótulo
deve
conter:
denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional. A validade mínima
deve ser de 4 meses a partir da data de
entrega.

2.220

49

Manteiga, com sal, de primeira, POT 500G
acondicionado em embalagem contendo
500 g. As seguintes informações deverão
ser
impressas
pelo
fabricante,
diretamente sobre a embalagem em que
o
produto
esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não deverá ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.

122
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50

Margarina sem sal. Produto gorduroso POT 500G
em emulsão estável com leite ou seus
constituintes ou derivados, e outros
ingredientes, destinados à alimentação
humana
com
cheiro
e
sabor
característico. A gordura láctea, quando
presente, não deverá exceder a 3% m/m
do teor de lipídios totais. Deve
apresentar-se com aspecto de emulsão
plástica ou fluida, homogênea, uniforme,
na cor amarela ou branca amarelada,
com odor característico. O teor de
gorduras totais deve ser no mínimo de 6
g e máximo de 12 g, sendo as gorduras
saturadas no mínimo de 1,5 g e máximo
de 2,5 g e isenta de gordura trans.
Embalagem: primária do produto deverá
ser pote de resina de polipropileno ou
polipropileno com pigmentação branca,
atóxico, opaco, com tampa, com
capacidade para 500 (quinhentos)
gramas.
O
rótulo
deve
conter:
denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional. A validade deve
ser de no mínimo 3 meses a partir da data
de entrega.

630

51

Milho de Pipoca, embalados em plástico PCT 500g
atóxico,
transparente
e
incolor,
termosselada, isenta de mofo ou bolores,
odores estranhos e substâncias nocivas.
A embalagem primária deverá declarar a
marca, nome e endereço do fabricante,
peso líquido, prazo de validade, lote,
número do registro no órgão competente.

350

52

Milho Verde, apresentação, aspecto, LATA
OU 430
cheiro, sabor e cor peculiar aos mesmos SACHÊ
e deverão estar isentos de ranço e de 200g
outras características indesejáveis. lata
de folha de flandres ou papelão, com
verniz sanitário, com peso líquido de 200
g.

53

Mistura pra Bolo, sabor baunilha, PCT 450G
chocolate ou festa. Apresentação em
embalagens de 450g, que devem conter
a parte externa os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. A
embalagem deve estar íntegra e livre de
qualquer sujidade. Validade mínima de
90 dias a partir da data de entrega.

54

Molho de tomate refogado. Com polpa de LATA
OU 1.950
tomate, condimentos, tomate em cubos, SACHÊ
cebola, óleo de soja, amido e açúcar. 340G

330
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Latas sem ferrugem ou amassadas,
acondicionadas em caixas de papelão
resistentes.
55

Músculo bovino. RESFRIADO. Recortes KG
de MÚSCULO deverão ser provenientes
de peças saudáveis inspecionados por
abatedouros que contenha SIF ou SISP.
Características
organolépticas:
consistência firme, não amolecida, nem
pegajosa; odor característica e cor
vermelha viva, sem escurecimento ou
manchas esverdeadas. Embalagem e
peso: Embalagem em pacotes com 1kg,
sem formação de cristais de gelo, água
dentro da embalagem, devidamente
etiquetada com nome do fornecedor, tipo
de carne, quantidade que consta e data.
Não
serão
aceitas
embalagens
defeituosasque exponham o produto à
contaminação e/ou deterioração. Todas
as carnes deverão estar embaladas com
peso de 1kg e identificadas com o tipo de
carne. Apresentar amostra embalagem
original.

985

56

Óleo de soja refinado. Características: EMBLAGEM 620
óleo comestível obtido através de 900ML
processos tecnológicos adequados, de
extração ou refino, de sementes de
Glycine max L. (soja), na forma líquida à
temperatura de 25°C. Deverá estar de
acordo com a Resolução de Diretoria
Colegiada – RDC n. º 270 de 22/09/05, da
ANVSA/MS. Embalagem: embalagem
primária do produto deverá ser PET – Poli
Tereftalato de Etileno, inviolável, com
capacidade para 900 (novecentos)
mililitros. O rótulo deve conter:
denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional. A validade deve
ser de no mínimo 6 meses a partir da data
de entrega.

57

Orégano, Embalagem contendo 50g, com PCT 50g
data
de fabricação e validade.

250
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58

Ovos de galinha. Características: de 1ª UND
qualidade, especial ou extra, não sendo
aceitos ovos classificados como 2ª e 3ª
qualidades; frescos, sãos, limpos, livres
de parasitas, fungos e substâncias que
transmitam odores ou sabores estranhos,
a casca deve estar íntegra, sem
rachaduras. A gema deve se apresentar
translúcida, firme, consistente, livre de
defeito, ocupando a parte central do ovo
e sem germe desenvolvido. A clara deve
se apresentar transparente, densa, firme,
espessa, límpida, sem manchas ou
turvação e intactas. Acondicionamento:
devem ser embalados em lâminas de
papelão forte, branco, inodoro, seco e
refratário à umidade, em caixilhos ou
divisões celulares para até 12 unidades,
em camadas perfeitamente isoladas. O
empilhamento e transporte devem ser
feitos de forma a chegarem inteiros ao
local de destino. O rótulo deve conter
obrigatoriamente: denominação de venda
do
alimento,
conteúdo
líquido,
identificação da origem (o nome e o
endereço do fabricante, produtor e
fracionador), identificação do lote, data de
vaidade. Validade mínima de 20 dias a
partir da data de entrega.

22.500

59

Polpa de frutas (sabores variados). KG
Características: produto não fermentado
e não diluído, obtido da parte comestível
da acerola (Malpighia, spp.) através de
processo tecnológico adequado, com teor
mínimo de sólidos totais de 6,50g/100g. A
matéria-prima devem ser acerolas
frescas,
sãs
e
maduras
com
características físicas, químicas e
organolépticas do fruto. Livre de terra,
sujidade, parasitas, fragmentos de
insetos e pedaços das partes não
comestíveis da fruta e da planta. Deve
apresentar cor variando de amarelo ao
vermelho, sabor ácido e aroma próprio da
fruta. Embalagem: a primária deve ser de
plástico transparente, atóxico, com
vácuo, tipo “Cryovac”, termoformada,
resistente,com capacidade para 01 (um)
quilo, que resista às condições rotineiras
de
manipulação,
transporte
e
armazenamento. O rótulo deve conter
obrigatoriamente: denominação de venda
do
alimento,
conteúdo
líquido,
identificação da origem (o nome e o
endereço do fabricante, produtor e
fracionador), identificação do lote, data de
vaidade, informação nutricional e número
do registro no Ministério da Agricultura. A

2.950
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validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.

60

Proteína
de
Soja
Texturizada. PCT 400G
Características: alimento obtido a partir
de partes proteicas da soja, apresentado
em grânulos desidratados, com teor
proteico de 50% em 100g, conforme RDC
nº 268, de 22 de setembro de 2005.
Deverá apresentar-se em bom estado de
conservação, isento de umidade e mofo,
de odores estranhos, de substâncias
nocivas à saúde, com ausência de
sujidades, parasitas, insetos e larvas.
Embalagem: primária do produto deverá
ser filme de polipropileno bi-orientado,
incolor, perolizado ou metalizado,
atóxico, resistente, termossoldado, com
capacidadepara
400
(quatrocentos)
gramas.
O
rótulo
deve
conter:
denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional. A validade deve
ser de no mínimo 4 meses a partir da data
de entrega.

1.110
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61

Queijo. 1ª qualidade, a embalagem KG
original deve ser a vácuo em saco
plástico transparente e atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionado em caixas
lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 30 (trinta)
dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Fatiado em lâminas
de 30g.

220
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Sal
refinado
de
mesa
iodado. KG
Características: 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. Deve apresentarse na cor branca, inodoro, sabor
característico, em forma de cristais de
granulação uniforme, não devendo estar
pegajoso ou empedrado. Livre de
parasitas,
insetos,
sujidades
e
substâncias estranhas. Embalagem:
primária do produto deverá ser saco de
polietileno
atóxico,
transparente,
resistente,
termossoldado,
com
capacidade para 1 (um) quilo. O rótulo
deve conter: denominação de venda do
produto (nome do produto e marca),
identificação da origem (nome eendereço
do fabricante, país de origem/expressão
"indústria brasileira" e, no caso de
produto importado, nome ou razão social
e endereço do importador), data de
fabricação e prazo ou data de validade ou
data de vencimento e número do lote,
lista de ingredientes, inclusive aditivos
(função principal, nome completo ou
número do INS), caso utilizados,
conteúdo líquido. A validade deve ser de
no mínimo 6 meses a partir da data de
entrega.

2.010

63

Salsicha para Hot-Dog, resfriada, de 1ª KG
qualidade, com odor, sabor e cor
característico, embalagem a vácuo
contendo 03 quilos, com data de validade
estampada no pacote, 30 dias contados
da data da entrega. Embalagem
emergicamente fechada. Deverá conter
numero de registro da Agricultur, SIF OU
SISP.

350
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64

Sardinha em conserva. Características: LATA 165G
produto elaborado a partir de sardinha
fresca ou congelada limpa, lavada,
descabeçada, eviscerada, com exceção
de gônadas e rins, acrescidos de meio de
cobertura acondicionados em um
recipiente hermeticamente fechado e que
tenham sido submetidos a um tratamento
térmico que garanta sua esterilidade
comercial; serão aceitas as coberturas:
ao natural, ao próprio suco, ao próprio
suco com óleo comestível e em óleo
comestível. A aparência, cor, odor, sabor
e
textura
devem
apresentar
características próprias, não podendo ter
passado por processo de defumação ou
adicionado de aroma defumado. Deve
atender os níveis de histamina dispostos
na IN SDA Nº22 de 11/07/2011 e aos
demais critérios estabelecidos na norma.
Embalagem: embalagem primária deve
ser lata inócua, hermeticamente fechada
e inviolável, deforma que garanta a
integridade do produto, até o prazo de
validade estabelecido, com capacidade
para 250. O rótulo deve conter:
denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional. A validade deve
ser de no mínimo 6 meses a partir da data
de entrega.

1.840

65

Seleta de Legumes, a base de: vegetais LATA
OU 110
descascados/
cortados/
íntegros/ SACHÊ
cozidos.
Sem
conservantes. 200g
.apresentação, aspecto, cheiro, sabor e
cor peculiar aos mesmos e deverão estar
isentos de ranço e de outras
característicasindesejáveis. lata de folha
de flandres ou papelão, com verniz
sanitário, com peso líquido de 200 g.

66

Suplemento Nutricional lácteo para LATA 380G
crianças. Suplemento oral lácteo, com
sacarose, isenta de glúten, em pó, rico
em vitaminas e minerais e hipercalórico.
Diversos sabores. Embalagem de 380g.
Desenvolvido para crianças de 01 a 10
anos, que precisam de um aporte maior
de vitaminas, minerais e proteínas em
momentos de maior exigência nutricional.
(Tipo sustagem kids).

30
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67

Tempero Misto (Pimenta do reino e PCT 100G
cominho). Pimenta do reino e cominho
moído extraído de sementes de cominho
de primeira qualidade, puro, com
aspecto,
cor,
cheiro,
sabor
característicos, sem misturas, isentos de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem
de
100g,
em
sacos
plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo. O prazo de validade mínimo
será de cinco meses a partir da data de
entrega do produto. O produto deverá ser
transportado de acordo com as normas
técnicas da ANVISA.

540

68

Trigo para Quibe, de ótima qualidade, PCT 500G
cor, sabor e aroma característicos do
produto. Embalagem integra de 500g, na
embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do
lote do produto. Validade mínima de 6
meses na data da entrega.

495

69

Vinagre de álcool. Características: EMBLAGEM 430
produto obtido a partir da fermentação 500ML
acética do fermentado alcoólico de
mistura hidroalcoólica originária do álcool
etílico potável de origem agrícola. Deve
estar de acordo com a INS MAPA nº6 de
2012, isento de condimentos, aromas e
corantes adicionados. Deve ser livre de
qualquer substância que altere suas
características, apresentar-se na forma
de líquido transparente com coloração de
acordo com a matéria-prima utilizada,
com sabor ácido e aroma característico.
Embalagem: embalagem primária do
produto deverá ser recipiente plástico,
com tampa inviolável, hermeticamente
vedado e com capacidade para 500 ml
(quinhentos) mililitros. O rótulo deve
conter: denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão
social
do
fabricante,
endereço,
identificação de lote, prazo de validade,
informação nutricional. A validade deve
ser de no mínimo 6 meses a partir da data
de entrega.
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LOTE II
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
Abóbora, tipo moranga ou jacaré.
Qualidade Exigida: 1ª. Peso aproximado
[UN]: 2,5 Kg. Tamanho e coloração:
uniformes, consumo imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 7 dias antes
do vencimento. Características: produto
selecionado com polpa firme e intacta, sem
danos físicos oriundos do manuseio e
transporte.
Abacaxi - Maduro, frutos de tamanho médio,
no grau máximo de evolução no tamanho,
aroma e sabor da espécie, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos. De acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Kg
Açafão (Cúrcuma)- Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e
aparência.
Aipim - Frescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e aparência. Isento de: sujidade,
insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e tamanho padrão.
Alface (Lactuca sativa). Qualidade: serão
aceitas alface lisa, crespa, mimosa ou
americana. Os pés devem apresentar tamanho
médio. Devem estar frescas e sãs, terem
atingido o grau de evolução completa do
tamanho, para fins comerciais, terem atingido
grau de maturação que lhes permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, serem
colhidas cuidadosamente e não estarem
golpeadas e danificadas por quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica que
afetem sua aparência. Isentas de sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa,
parasitos, larvas e outros animais, nos produtos
e nas embalagens, umidade externa anormal,
odor e sabor estranhos e enfermidades.
Embalagem: caixas plásticas vazadas,
ventiladas e limpas, resistentes às condições
rotineiras de transporte e armazenamento, com
capacidade para até 10 kg por caixa, contendo
em média de 24 a 36 pés.

UNID.

QUANT.

KG

1.100

KG

2.300

PCT 50G

230

KG

590

MOLHO

650

MARCA

V. UNIT.

26

V. TOTAL

6

7

8

9

10

Alho, tipo Extra (Alliumsativum, L.).
Qualidade: Deve atender as especificações
para alho extra, classe 5/6 contidos na
PORTARIA MAPA Nº 242, DE 17 DE
SETEMBRO DE 1992. Os dentes devem estar
bem definidos, limpos, firmes, sem manchas,
livres de broto. Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica, umidade externa
anormal, matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Os
produtos deverão ser entregues em embalagens
que atendam à média de peso de 1 Kg ou 2 kg,
que resistam às condições rotineiras de
manipulação e transporte.
Amendoim – in natura. De ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e aparência. Isento de: sujidade,
insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações.
Banana da Terra - Sem danificações físicas,
casca integra. Isenta de substâncias terrosas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.
Banana, tipo prata. Qualidade Exigida: 1ª,
Peso Aproximado [UN]: 90g. Tamanho e
coloração: uniformes, consumo imediato e em
escala, no decorrer da semana no máximo 7
dias antes do vencimento. Características:
Produto selecionado com polpa firme e intacta,
devendo ser maduro e entre maduro, sem
danos físicos oriundos do manuseio e
transporte.
Batata doce, do tipo branca ou roxa
(Ipomoea batatas (L.)Lam.). Peso requerido:
300g a 400g cada unidade, tamanho médio.
Qualidade: lisas, bem conformadas, de
formato alongado e uniforme, isentas de lesões
de origem física, mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Estágio de maturação de forma a suportar o
transporte e as movimentações a que são
sujeitas, chegando ao local de destino em
condições satisfatórias e prontas para uso.
Embalagem: caixas plásticas vazadas,
ventiladas e limpas, resistentes às condições
rotineiras de transporte e armazenamento, com
capacidade para até 20 kg por caixa.

KG

410

SACA C/
10KG

25

KG

2.980

KG

2.500

KG

1.950
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12

13
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Batata inglesa (Solanum tuberosum).
Tamanho requerido: Classe 1 e 2 (4,5 cm a 8,5
cm - médias a grandes), não serão aceitas
classe 3 e 4. Deve atender as especificações da
PORTARIA MAPA Nº 69, DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1995.Qualidade: lavada,
superfície lisa, livre de brotos e olhos, sem
manchas esverdeadas; isenta de lesões, insetos,
parasitas, larvas, odores estranhos; Estágio de
maturação de forma a suportar o transporte e
as movimentações a que são sujeitas, chegando
ao local de destino em condições satisfatórias
e prontas para uso. Embalagem: caixas
plásticas vazadas, ventiladas e limpas,
resistentes às condições rotineiras de
transporte e armazenamento, com capacidade
para até 20 kg por caixa.
Beterraba (Beta vulgaris). Tamanho
requerido: diâmetro de 8 a 12 cm (média a
grande). Qualidade: limpa, fresca, sem folhas,
com superfície lisa, firme, com formato
cilíndrico a oval, de coloração vermelha ou
mista, ausência de danos físicos profundos,
ausência de excesso de bico, isenta de umidade
anormal, livre de insetos, parasitas, larvas e
odores estranhos. Embalagem: caixas plásticas
vazadas, ventiladas e limpas, resistentes às
condições rotineiras de transporte e
armazenamento, com capacidade para até 20
kg por caixa.
Cebola branca ou roxa (Allium cepa L.).
Tamanho requerido: diâmetro de 5 a 9 cm
(média a grande). Qualidade: extremidades
firmes, cor brilhante, haste bem seca, isentas
de broto, enfermidades, ausência de danos
físicos profundos e de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, livre de insetos,
parasitas, larvas, odores estranhos, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Embalagem:
caixas plásticas vazadas, ventiladas e limpas,
resistentes às condições rotineiras de
transporte e armazenamento, com capacidade
para até 10 kg por caixa.
Cebolinha - hortaliça fresca, com folhas
íntegras e de primeira qualidade; limpa,
lavada ou escovada, coloração uniforme;
isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico.

KG

2.100

KG

720

KG

1.400

MOLHO

1.600
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16

17

18

Cenoura (Daucus carota L.). Peso/tamanho
requerido: 16 a 22 cm (média), 110g a 130g
cada unidade. Qualidade: sãs, inteiras, limpas,
frescas, sem folhas, com superfície lisa, firmes,
ausência de danos físicos profundos e de lesões
de origem física, mecânica ou biológica, livre
de umidade externa, insetos, parasitas, larvas,
odores estranhos, substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Embalagem: caixas
plásticas vazadas, ventiladas e limpas,
resistentes às condições rotineiras de
transporte e armazenamento, com capacidade
para até 20 kg por caixa.
Chuchu (Sechium Edule Schwartz). Peso
requerido: 250g a 400 g cada unidade.
Qualidade: sãos, inteiros, limpos, frescos,
livres de espinhos, casca sem deformações
graves, firmes ao toque, ausência de danos
físicos profundos e de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, livre de umidade
externa, insetos, parasitas, larvas, odores
estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa.
Embalagem: caixas plásticas vazadas,
ventiladas e limpas, resistentes às condições
rotineiras de transporte e armazenamento, com
capacidade para até 20 kg por caixa.
Coco seco – Fruto do tamanho médio, com
casca lisa, dura fibrosa, de cor verde, quando
ainda não madura. A semente é constituída
por uma casca dura, uma polpa de cor branca,
carnuda e adocicada. Em seu interior se
encontra água. Com características íntegras e
de primeira qualidade; lavado ou escovado,
coloração uniforme; isentos de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à casca. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica.
Coentro. Qualidade: fresco, com coloração
verde escuro, separados em maços
padronizados, procedente de espécies genuínas
e sãs. Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas e larvas.
Embalagem:
maços
embalados
individualmente (embalagem primária) em
sacos plásticos transparentes atóxicos,
próprios para alimentos, e dispostos em caixas
de polietileno vazadas, de forma e em
quantidades/empilhamento que suportem as
condições de transporte sem sofrer danos ou
deterioração.

KG

1.300

KG

1.800

KG

240

MOLHO

1.600
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20
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Couve tipo manteiga. Peso aproximado
[MC]:250g. Tamanho e coloração: uniformes,
produto selecionado fresco, com folhas
brilhantes, lisas e viçosas, firmes e sem áreas
escuras, com coloração e tamanho uniformes
e típicos da variedade, sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sua
aparência.
Goiaba - fruto de tamanho médio, fresco, de
vez (por amadurecer) apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas p/o consumo, com
características íntegras e de primeira
qualidade; limpo, lavado, coloração uniforme;
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico.
Inhame - Frescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e aparência. Isento de: sujidade,
insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e tamanho padrão.
Laranja, tipo pera. Peso requerido: 90g a
120g cada unidade (tamanho médio).
Qualidade: frutos desenvolvidos, com
coloração uniforme, firmes, casca fina, isentos
de substâncias nocivas à saúde, livre de poeira,
matérias estranhas, sem danos físicos, livre de
insetos e fungos. Apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para consumo em até 5
dias. Embalagem: sacos de polietileno frestado
(10 kg/ saco), com etiqueta de pesagem OU
caixas de polietileno vazadas, de forma que
suportem as condições de transporte.

MOLHO

270

KG

1.340

KG

680

KG

1.350
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Limão. Tahiti de Primeira, grupo de
coloração: C2; Classe: 56. (Diâmetro variando
entre 56mm a 60mm); Categoria I. Deverá
estar fresco, com grau de maturação que
permita a manipulação no transporte, sem
defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e
conformação uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e maduro. O produto não deverá
apresentar manchas ou defeitos na casca; a
polpa deverá estar intacta e uniforme. Deverá
apresentar grau de maturação tal que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
23
consumo imediato. Devem ser firmes, com
coloração verde escuro, devem apresentar-se
sem deformação e ausentes de danos
mecânicos e doenças. O veículo de entrega
deverá estar de acordo com as normas
sanitárias vigentes. Não estarem golpeadas e
danificadas por quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica que afetam sua
aparência, serem transportadas em caixas de
polietileno vazadas. Não devem estar em
contato com papel não adequado (reciclado,
jornais, revistas e similares), papelão ou
plástico reciclado.
Maçã Vermelha (Nacional) - Frutos de
tamanho médio, no grau máximo de evolução
24 no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos, firmes, tenras e com brilho. De
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.Kg
Mamão, tipo Formosa OU Papaia OU
Havaí. Peso requerido: 1,0 a 1,3 kg a unidade
(tamanho médio). Qualidade: Deve atender à
IN MAPA Nº 4, DE 22 DE JANEIRO DE
2010, sendo que não serão aceitos frutos
classificados como Fora de Categoria. Os
frutos
devem
apresentar-se
bem
desenvolvidos, inteiros, limpos, isentos de
parasitas, odores estranhos, ausência de danos
físicos,
em
apropriado
grau
de
25
desenvolvimento fisiológico, com casca firme
ao toque e coloração uniforme, frutos 1/2
maduros (presenta mais de 25 até 50% da
superfície da casca amarelada), de forma a
suportar o transporte e as movimentações a que
são sujeitos, chegando em condições
satisfatórias para consumo em até 3 dias.
Embalagem: caixas de polietileno vazadas, em
quantidades suportem as condições de
transporte sem sofrer danos.

KG

320

KG

950

KG

1.100
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29
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Manga, de primeira, in natura, com grau de
maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação e,
condições adequadas para o consumo,
ausência de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
Maracujá azedo ou do mato. Grupo amarelo
ou verde. Categoria I. As frutas devem ser
firmes, devem apresentar-se sem deformação e
ausentes de danos mecânicos e doenças.
Deverá apresentar grau de maturação tal que
permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. O veículo de
entrega deverá estar de acordo com as normas
sanitárias. Devem ser frescas, não estarem
golpeadas e danificadas por quaisquer lesões
de origem, física, mecânica ou biológica que
afetam sua aparência, serem transportadas em
caixas de polietileno vazadas. Não devem estar
em contato com papel não adequado
(reciclado, jornais, revistas e similares),
papelão ou plástico reciclado.
Melancia. Peso requerido: 3kg a 7 kg cada
unidade, tamanho pequeno a médio.
Qualidade: frutos bem desenvolvidos, inteiros,
limpos, isentos de parasitas, odores estranhos,
ausência de danos físicos, em apropriado grau
de desenvolvimento fisiológico, com casca
firme ao toque, polpa firme de coloração
vermelha com aparência fresca e macia, com
80%de maturação, de forma a suportar o
transporte e as movimentações a que são
sujeitas, chegando em condições satisfatórias
para consumo em até 5 dias. Embalagem:
caixas de polietileno vazadas, em quantidades
suportem as condições de transporte sem sofrer
danos OU sacos de polietileno frestado, com
etiqueta de pesagem. Serão recusadas as frutas
que estiverem abaixo ou acima do peso
solicitado.
Melão, Fruta in natura, espécie redonda e
amarelo, aplicação alimentar. Características:
grauda, de primeira, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
com polpa firme e intacta.
Milho - (Espiga de milho) Frescos de ótima
qualidade, macio de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e aparência. Isento de: sujidade,
insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e

KG

1.200

KG

4.000

KG

6.000

KG

2.100

SACA C/
10KG

30

32

perfurações. Espigas com peso e tamanho
padrão. Pacotes com 10 espigas.

31

32

33
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Pepino - fresco de tamanho médio, com
características íntegras, apresentando-se
mesclado (maduro e de vez) e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para o
consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,mecânica ou
biológica. Podendo ser orgânico.
Pimentão verde. Tamanho requerido: 12cm a
21 cm (médio). Qualidade: inteiros, sãos,
frescos, coloração uniforme e brilhante,
superfície lisa e firme ao toque, isentos de
lesões de origem física, mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Embalagem: caixas plásticas vazadas,
ventiladas e limpas, resistentes às condições
rotineiras de transporte e armazenamento, com
capacidade para até 15 kg por caixa.
Quiabo. De 1ª qualidade, tenros, fresco, verde,
de colheita recente, sem sinais de
amarelamento com grau de maturação
adequada, isento de substâncias terrosas,
sujidades e corpos estranhos. Transportados de
forma adequada.
Repolho Branco OU Roxo. Peso requerido:
1,2 kg a 2kg cada. Qualidade: fisiologicamente
desenvolvido, limpo, com folhas sãs, inteiras,
viçosas, sem rupturas, com coloração verde
(ou roxa, caso seja essa espécie), sem manchas,
firme ao toque, isentos de lesões de origem
física, mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas. Embalagem: sacos
de nylon frestado, novos, com capacidade para
10 (dez) quilogramas.

KG

700

KG

1.220

KG

200

KG

400
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Tomate. Peso requerido: 90g a 110g cada
unidade (tamanho médio). Qualidade:
fisiologicamente desenvolvidos, sãos, frescos,
coloração uniforme e brilhante, superfície lisa
e firme ao toque, isentos de lesões de origem
física, mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
35 insetos, parasitas e larvas; em estado de
maturação de forma a suportar o transporte e
as movimentações a que são sujeitos,
chegando em condições satisfatórias para
consumo em até 5 dias. Embalagem: caixas
plásticas vazadas, ventiladas e limpas,
resistentes às condições rotineiras de
transporte e armazenamento, com capacidade
para até 20 kg por caixa.
Uva (Nacional) - De primeira, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa intacta e
36
firme, sem danos físicos e mecânicos,
oriundos do manuseio e transporte, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA. Kg

KG

2.500

KG

250

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) execução do contrato nos termos da proposta apresentada;
b) entrega dos materiais no município de Itiruçu/BA, em local determinado pela Contratante, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da data de expedição da respectiva
ordem de fornecimento;
c) garantia da boa qualidade dos materiais fornecidos;
d) responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato, bem como todos os impostos, seguros, taxas e demais
emolumentos correspondentes;
e) a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões, de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato;
f) a contratada se obriga a manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar à contratante, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do contrato;
g) a contratada se obriga a apresentar durante a execução do contrato, se solicitada, documentos
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação;
h) a contratada se obriga a cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal, de acordo com a lei nº 9854/99, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
i) a contratada se obriga a informar, imediatamente, à contratante, verbalmente e por escrito,
quaisquer problemas ocorridos em relação à execução do contrato;
j) somente será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto do presente Pregão
com autorização prévia da Prefeitura Municipal de Itiruçu.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados;
b) conferir e atestar o recebimento do material entregue pela contratada;

34

c) efetuar a fiscalização da execução do contrato, determinando a imediata regularização de
eventuais pendências ou irregularidades, porventura constatadas.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o décimo dia do mês subsequente ao da entrega
do material acompanhado da respectiva Nota Fiscal, conforme Ordem de Fornecimento emitida
pela unidade competente.
Nenhum pagamento será efetuado à licitante contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a
qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
02.08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2020 – Gestão da Ações da Merenda Escolar
3.3.90.30.00. – Material de Consumo
Fontes: 00 – 04 - 15

ADRIANA K NUNES BITENCOURT
Pregoeira

35

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA
At. Sra. Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: __________
ENDEREÇO (Rua, N°, Bairro, Cidade, Estado, CEP): _____
CNPJ: _____

TELEFONE: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
BANCO: _____

FAX: _____

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
CÓDIGO: ____

AG: _____

Nº C/C: _____

LOTE
DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

TOTAL DO LOTE
TOTAL DO LOTE POR EXTENSO

Declaramos que:
1) Nos preços indicados nesta proposta estão computados todas as despesas de transporte, os
tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem.
2) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
sessão da licitação, sendo o prazo de execução do objeto contratado até 31/12/2020.
3) Caso nos consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato, de
acordo com nossa proposta financeira, será efetuado por meio de crédito bancário na conta
acima indicada.
Local e Data
__________________________________________________
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
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 Lei 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.

Local e Data
__________________________________________________
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº *********
CONTRATO ADMINISTRATIVO, SOB REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE
FORNECIMENTO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES ******************************.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ********
O ************, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua
Juscelino Kubitscheck nº. 78, Centro, Itiruçu/BA, inscrita no CNPJ sob nº. ************************,
neste ato representado *************************************, a seguir denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa***************************************************, inscrita no CNPJ
sob n°................................, com sede ...................................................., município de
****************, estado *********, representada por **************************, a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições que
se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Produtos Alimentícios para atender as
necessidades ******************************, nos termos do Edital do Pregão Presencial nº.
PP007/2020 e seus anexos.
1.1 - Os materiais objeto deste contrato deverão entregues no município de Itiruçu/BA, em local
determinado pela Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir
da data de expedição da respectiva ordem de fornecimento.
CLÁUSULA SEGUNDA - Regime de Execução
O regime de execução do presente contrato é o de Empreitada por Preço Global, conforme
proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao edital do Pregão
Presencial nº. PP007/2020 e seus anexos, que a este integram, independentemente de
transcrição, e às Leis Federais nºs. 10520/02 e 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal n°. 8.883/94, e demais normas aplicáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA - Prazos
O prazo de vigência do presente contrato será a partir da data de sua assinatura até 31 de
dezembro de 2020, aí não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Código Civil
Brasileiro.
CLÁUSULA QUARTA – Preço, Condições de Pagamento e Reajustamento
O Preço Total do presente contrato é fixado em R$.........(........................................) constante na
proposta apresentada pela CONTRATADA, entendido como preço justo e suficiente para o total
fornecimento do objeto contratado.
4.1 - O pagamento efetivar-se-á até o 10º dia do mês subsequente ao da entrega do material,
acompanhado da respectiva Nota Fiscal, de acordo com a quantidade fornecida, conforme
Ordem de Fornecimento expedida pelo setor competente.
Parágrafo Único. Estão inclusos no valor do presente contrato os gastos com impostos e taxas,
seguros, tributos, obrigações trabalhistas e demais encargos incidentes sobre o fornecimento do
material.
CLÁUSULA QUINTA - Direitos e Obrigações das Partes Contratantes
Além das disposições contidas no edital do Pregão Presencial nº. PP007/2020 e seus anexos, a
CONTRATADA estará sujeita às seguintes obrigações:
a) execução do contrato nos termos da proposta apresentada;

b) entrega dos materiais no município de Itiruçu/BA, em local determinado pela Contratante, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da data de expedição da respectiva
ordem de fornecimento;
c) garantia da boa qualidade dos materiais fornecidos;
d) responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato, bem como todos os impostos, seguros, taxas e demais
emolumentos correspondentes;
e) a contratada se obriga a manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar à contratante, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do contrato;
f) a contratada se obriga a apresentar durante a execução do contrato, se solicitada, documentos
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação;
g) a contratada se obriga a cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal, de acordo com a lei nº 9854/99, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
h) a contratada se obriga a informar, imediatamente, à contratante, verbalmente e por escrito,
quaisquer problemas ocorridos em relação à execução do contrato;
i) somente será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto do presente Pregão
com autorização prévia da Prefeitura Municipal de Itiruçu.
5.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
5.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE durante a vigência do presente contrato:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados;
b) conferir e atestar o recebimento do material entregue pela contratada;
c) efetuar a fiscalização da execução do contrato, determinando a imediata regularização de
eventuais pendências ou irregularidades, porventura constatadas.
CLÁUSULA SEXTA - Origem dos Recursos
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado com base no Edital do Pregão
Presencial nº. PP007/2020 correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas
no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
02.08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2020 – Gestão da Ações da Merenda Escolar
3.3.90.30.00. – Material de Consumo
Fontes: 00 – 04 - 15
CLÁUSULA SÉTIMA – Das Penalidades e Das Multas
A CONTRATADA reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa,
previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8666/93, sendo-lhes aplicadas as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal do contrato, por dia de atraso no início
do fornecimento ou por dia de atraso na sua conclusão;
c) suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura de Itiruçu, por prazo
não superior a dois anos;
d) declaração de inidoneidade para participação em licitações;
e) suspensão dos pagamentos em virtude da existência de irregularidades apontadas em
relatório, até que as mesmas sejam sanadas pela contratada.
7.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato incidirá à CONTRATADA, garantida a ampla
defesa, em multa de 10% (dez por cento) sobre o montante inadimplido.

7.2 - As penalidades e multas previstas nesta cláusula são independentes e a aplicação de uma
não exclui a das outras.
CLÁUSULA OITAVA - Da Inexecução e da Rescisão
A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da contratada:
a) o não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a contratante a comprovar a impossibilidade de
fornecimento dos materiais contratados, nos prazos e condições estipulados;
c) o atraso injustificado no início do fornecimento;
d) a interrupção do fornecimento, sem justa causa;
e) a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
f) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
g) o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei 8666/93, de 21/06/93;
h) a decretação de falência, insolvência ou concordata da contratada.
h1) No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, assumindo ou não
o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a
conclusão do fornecimento sem prejuízo à Administração;
i) a dissolução da CONTRATADA;
j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato.
8.2 - A rescisão nos termos do item 8.1, acarretará para a CONTRATADA as consequências
contidas no artigo 80 da Lei nº. 8666/93, de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas
na citada Lei.
8.3 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
a) determinada por ato unilateral escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no item
8.1, ou outros contidos na Lei nº. 8666/93, de 21/06/93;
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
b1) a rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação em vigor.
8.4 - Quando a rescisão ocorrer sem culpa da CONTRATADA serão ressarcidos a esta os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
b) pagamento do custo de desmobilização.
CLÁUSULA NONA - Condições Gerais
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estatísticos e
quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto do presente
contrato.
9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.
9.3 - Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e
a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA referentes ao Pregão Presencial nº.
PP007/2020.

9.4 - Não será permitido a CONTRATADA, subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este contrato, sem autorização expressa da Contratante.
9.5. Este contrato é regido pelas Leis nºs. 10.520, de 17/07/2002, e 8.666/93, de 21/06/1993,
com suas alterações posteriores.
CLAUSULA DÉCIMA - Foro
As partes signatárias elegem o Foro de jurisdição da Comarca de Itiruçu, Estado da Bahia, para
dirimir quaisquer dúvidas suscitadas sobre o presente contrato, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor
e único efeito, na presença das testemunhas adiante.
ITIRUÇU - BAHIA
EM ___ DE ______________ DE ___________
***************************
CONTRATANTE

***************************
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
________________________________________
CPF Nº.

________________________________________
CPF Nº.
Certifico que o presente Contrato está
em conformidade com a Lei Federal nº
8666/93, de 21/06/1993, e demais
normas aplicáveis aos Contratos
Administrativos.

ADVOGADO
OAB/BA Nº

