Município de Vereda
Estado da Bahia
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 005-2021

Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇO
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote
Data e hora do Credenciamento: 05 de fevereiro de 2021 às 12:00 horas.
Data e hora da Abertura: 05 de fevereiro de 2021 às 12:00 horas.
Repartição interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega dos envelopes.
Local do Credenciamento e Abertura: Sala de Licitações e Contratos do Município de
Vereda, situada na Prefeitura Municipal, à Avenida Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba.
O MUNICÍPIO DE VEREDA/ BA, doravante denominado MUNICÍPIO, mediante o
Pregoeiro, designado pela Portaria Nº 001/2021, torna público, para conhecimento dos
interessados, que na data, horário e local acima indicados, fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇOS, tipo Menor Preço
por Lote, objetivando seleção das melhores propostas para formação de ata de
registro de preço para futura e eventual Aquisição de Alimentos, visando atender as
diversas secretarias, nas condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei Nº 10.520 de 17 de julho de
2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002 e ao Decreto Nº 3.555, de 08 de
agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000, aplicando-se,
subsidiariamente, as normas da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.
CONSULTA/ AQUISIÇÃO DO EDITAL - As empresas interessadas poderão consultar
e/ou adquirir o Edital na sala de Licitações do Município de Vereda, na Prefeitura
Municipal de Vereda/ BA, situada à Avenida Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, no
horário das 08:00 às 12:00 horas, ou consultar o aviso de licitação na página oficial do
Município de Vereda, na rede mundial de computadores, através do endereço,
http://Vereda.ba.io.org.br
Para a aquisição do Edital a empresa interessada deverá fornecer as informações
abaixo:
- razão social completa e Nº do CNPJ da empresa;
- endereço completo, telefone(s) e Departamento/ pessoa de contato;
- número de telefone, fax e e-mail.
Ser representante legal e assinar recibo referente à retirada da documentação.
AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES
DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO
PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE
DESCUMPRIMENTO AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDA/BA APLICARÁ AS SANÇÕES
PREVISTAS, OBEDECENDO AO DISPOSTO NO ART. 87, § 2º, DA LEI 8.666/93
COM SUAS ALTERAÇÕES.
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1. OBJETO
1.1. DO OBJETO
1.1.1. Este edital refere-se ao Registro de Preços pelo Município de Vereda/ BA, para
seleção das melhores propostas para formação de ata de registro de preço para futura
e eventual Aquisição de Alimentos, visando atender as diversas secretarias, a serem
fornecidos pela Proponente vencedora, em conformidade com as características e
quantidades especificadas no Termo de Referência, (Anexo I) deste edital.
1.2. DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO
12.1. O fornecimento do objeto licitado será de forma parcelada mediante autorização,
por escrito, em qualquer horário, de acordo com a demanda da necessidade do objeto,
com início imediatamente após a emissão da Nota de Empenho.
12.2. A Administração Municipal poderá se recusar a receber os objetos licitados, caso
estes estejam em desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame,
circunstância esta que será devidamente registrada, ficando a contratada obrigada a
trocar, às suas expensas o objeto que for recusado.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que:
a) Se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;
b) Tenha sido decretada a sua falência;
c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento
de contratar com o Município de Vereda/ BA ou tenham sido declaradas inidôneas
para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como, licitantes que se
apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de
constituição;
d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país.
2.2. Poderão participar desta licitação as interessadas que detenham atividade
pertinente e compatível com o Objeto deste Pregão; atendam aos requisitos mínimos
de classificação das propostas exigidos e ainda as exigências para habilitação,
requeridas neste Edital.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente.
3.1.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração
específico ao certame, com amplos poderes para praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social (autenticada pelo registro competente ou o
documento original para autenticação), no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura (Anexo II –
Modelo).
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3.1.2. O credenciamento deverá estar acompanhado de declaração do proponente,
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme
dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, (Anexo III –
Modelo).
3.1.3. Sendo o representante sócio ou dirigente da Proponente, deverá apresentar
cópia autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam
expressos os seus poderes.
3.1.4. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a
imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do
Pregoeiro.
3.2. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
3.2.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao
exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita
de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA
dos Envelopes n° 01 (Proposta) e nº 02 (Habilitação).
3.2.1.1. A não entrega da Declaração constante no item 3.2.1 indicará que a licitante
optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006.
3.3. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de
uma licitante.
3.4. O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste
PREGÃO PRESENCIAL (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000).
3.5. O DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO E A DECLARAÇÃO (ANEXO III)
DEVERÃO SER APRESENTADOS FORA DOS ENVELOPES Nº. 01 E N.º 02, ASSIM
COMO A DECLARAÇÃO (ANEXO IV) QUANDO FOR O CASO.
3.6. Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe deste Pregão e
juntados ao respectivo processo.
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/ ABERTURA DA LICITAÇÃO
4.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido no protocolo geral da
prefeitura, até02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas, no endereço desta Prefeitura, abaixo descrito, cabendo ao Pregoeiro
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDA/BA
Avenida Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 005-2021
At.: Pregoeiro
4.1.1. Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame.
4.1.2. Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos
legais, bem como as que forem enviadas por fax ou e-mail.
4.2. ABERTURA DA LICITAÇÃO
4.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e
realizada em conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas
cláusulas e Anexos.
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
5.1. A apresentação da proposta e da documentação deverá ser feita por pessoa
credenciada, por escrito, pela LICITANTE, que esteja inteiramente a par deste Edital e
com amplos poderes para tomar deliberações.
5.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser
apresentados separadamente, no local, dia e hora determinados, em 02 (dois)
envelopes, devidamente fechados e rubricados no fecho, contendo em sua parte
externa, os seguintes dizeres:
MUNICÍPIO DE VEREDA/ BA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 005-2021
SESSÃO: 05/02/2021, às 12:00 horas
Envelope Nº 01 – PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ
MUNICÍPIO DE VEREDA/ BA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 005-2021
SESSÃO: 05/02/2021, às 12:00 horas
Envelope Nº 02 – HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ
5.3. Somente participarão desta licitação as empresas que apresentarem, antes da
entrega dos Envelopes, os seguintes documentos:
a) Credenciamento, conforme previsto no item 3 deste Edital;
b) DECLARAÇÃO dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, conforme disposto no Art. 4º, VII da Lei 10.520 (Anexo III - Modelo).
5.4. As documentações a serem apresentadas nos envelopes Nº 01 e 02 deverão ter
uma numeração, em todas as suas páginas, da seguinte forma:
XXX / YYY em que:
XXX = numeração da página na ordem sequencial;
YYY = número total de páginas constantes no envelope.
5.4.1, A numeração deverá constar na margem superior da página, no canto direito.
5.5. Os documentos exigidos deverão estar na ordem exigida no edital, com prazo
vigente, e deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por Tabelião de Notas.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA COMERCIAL”
6.1 - O envelope Nº 01 (1ª. FASE) deverá conter os seguintes documentos:
6.1.1 - Declaração, assinada por seu representante legal (Anexo V – Modelo);
6.1.2. A proposta comercial ou de preços, Planilha de Preços Unitários (Anexo VII –
Modelo de Proposta) deste Edital deverá ser datilografada ou impressa em
processador de textos, em papel timbrado e com carimbo da LICITANTE, rubricado
em todas as suas folhas, datada e assinado pelo representante legal da LICITANTE,
devidamente identificado, preenchida em todos os seus campos, redigidas com
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clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com preços expressos
com 02 (duas) casas decimais;
6.1.2.1. Na proposta comercial a licitante deverá declarar expressamente que nos
preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas necessárias
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
6.1.2.2. Na proposta comercial a licitante deverá indicar obrigatoriamente a marca de
todos os produtos cotados.
6.1.3. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
6.2. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo ser fornecido o
objeto ao Município sem ônus adicionais.
6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.
6.4. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
6.5. Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias.
6.6. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital.
6.7. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.8. Comprovar a propriedade e posse de todos os maquinários constantes no Termo
de Referência, através da compra do maquinário e/ou contrato de locação, com firma
reconhecida. (deve comprovar no mínimo a propriedade de 02 máquinas, o resto pode
ser comprovado através de contrato de locação)
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO”
7.1. Para fins de habilitação, as empresas deverão apresentar no envelope Nº. 02 (2ª.
FASE), em original, certidão, publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia
autenticada, a seguinte documentação:
7.1.1. Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. (Lei Nº 9.854, de 27/10/99, DOU
de 28/10/99 (Anexo VI - Modelo);
7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cópia da cédula de identidade dos sócios, autenticadas em cartório;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores; ou
d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; ou
e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício; ou
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f) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de cooperativa, nos termos do artigo 107
da Lei federal nº 5.764, de 16/12/1971, ou empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
7.3. REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de:
b.1) Certidão Conjunta Negativa ou da Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, abrangendo inclusive as contribuições sociais
previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de
julho de 1991;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
emitida, se a Proponente assim o preferir, através de sistema eletrônico, ficando nesse
caso sua aceitação condicionada à verificação de sua veracidade via Internet.
d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo à
Sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
desta licitação;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
Licitante, mediante apresentação de Certidões Negativas de Débito junto ao Estado;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
Licitante e dessa Municipalidade, mediante apresentação de Certidões Negativas de
Débito;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
g.1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de
comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
g.2) Havendo alguma restrição da comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas,
com efeito de certidão negativa.
h) A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea “g.2”, implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os
atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei
10.520/02.
7.3.1. Não constando dos documentos acima exigidos seu prazo de validade, será
aceito documento emitido até 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data de sua
apresentação.
7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, expedida no domicilio da pessoa jurídica, cuja emissão não seja
superior a 30 (trinta) dias da data de apresentação da proposta e documentação.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei.
7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) O licitante deverá apresentar, no mínimo, um atestado emitido por entidade de
direito público ou privado em nome da licitante Proponente e/ou Nota Fiscal. O
atestado e/ou Nota Fiscal deverá comprovar que a empresa licitante executou serviços
compatíveis com o objeto do presente certame;
7.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES
7.6.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel
timbrado, atestando que:
a) inexiste fato superveniente impeditivo da habilitação (Anexo IX);
b) Não emprega menores (Anexo VI);
7.7. As Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Microempresas deverão apresentar os
seguintes documentos, além dos elencados acima:
a) declaração que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006,
quando for o caso, (Anexo VIII);
b) certidão simplificada ou cópia autenticada do enquadramento em Microempresa –
ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP autenticada pela Junta Comercial;
c) Certidão Negativa de Improbidade administrativa junto ao Conselho Nacional de
Justiça;
d) Prova que a licitante e seus sócios não estão inclusos ou sancionados no rol de
Pessoas de Direito Privado Inidôneas diante da Transparência Pública;
e) Certidão expedida pela comarca da sede da licitante comprovando que a empresa e
os sócios não respondem a execuções ou crimes fiscais.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.1. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou
seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com
exceção dos documentos que são válidos para a matriz e todas as filiais. Caso a
empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que apresentou a
documentação.
8.2. OBSERVAÇÃO
a) No caso de a licitante enviar representante a mesma deverá apresentar Termo de
Credenciamento (Modelo Anexo II) e Carteira de Identidade. O Termo de
Credenciamento ficará fora dos envelopes e será específica para se manifestar na
presente licitação em nome da proponente, com poderes para assinar atas, receber
recursos e demais comunicações o Pregoeiro, inclusive para desistir do direito de
recurso tanto da decisão de habilitação, quanto de classificação, além das demais
atribuições que forem transferidas para o representante.
b) A documentação apresentada será anexada ao processo e, caso seja cópia, esta
deverá estar autenticada em cartório, com o selo de fiscalização do poder judiciário, ou
por servidor público municipal integrante da comissão de licitação, não se aceitando
autenticação na data da abertura;
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c) Caso as certidões expedidas pelas fazendas estadual e municipal não tragam
consignados os respectivos prazos de validade, o Pregoeiro considerará como
máximos os prazos vigentes no Estado da Bahia 30 (trinta) dias e no Município de
Vereda/BA 60 (sessenta) dias.
d) Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados não
serão aceitos quaisquer protocolos.
e) O Pregoeiro e sua equipe de apoio, se reserva ao direito de proceder buscas e
extrair certidões para averiguar a veracidade das informações constantes nos
documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a
licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela
comissão, além de incorrer nas sanções previstas neste edital.
f) Solicita-se às licitantes que apresentem sua documentação na ordem estipulada no
presente edital.
9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO
9.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do
certame através da apresentação de procuração, carta de preposto, termo de
credenciamento ou cópia do Aditivo ou estatuto Social indicando o sócio-gerente
representante.
9.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
9.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
9.3. O Pregoeiro procederá a abertura dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA
COMERCIAL, classificando-as, LOTE, e pelo MENOR PREÇO, considerando para
tanto as disposições da Lei nº 10.520/2002, principalmente as previstas no Art. 4º.,
VIII, IX, X e XI;
9.3.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
9.3.2. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
9.3.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.
9.3.4. Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferição do preço
ofertado, ao valor total proposto será acrescido o percentual de 15% (quinze por
cento) a título de contribuição previdenciária que, nos termos do artigo 22, inciso IV, da
Lei federal n° 8.212, de 24 de junho de 1991, com a redação introduzida pela Lei
federal n° 9.876, de 26 de novembro de 1999, c/c artigo 15, I, da Lei federal n°
8.212/91, constitui obrigação da Administração contratante (Patrimônio Líquido).
9.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por
cento) superior àquela;
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b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo
de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
9.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
9.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
9.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances
determinados pelo Pregoeiro, aplicável inclusive em relação ao primeiro.
9.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do LICITANTE da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
9.8. O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e
demais condições que julgarem necessárias a fim de pôr ordem à licitação.
9.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o LICITANTE
desistente às penalidades previstas em lei e neste Edital. Dos lances ofertados não
caberá retratação.
9.10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
9.10.1 Não havendo mais interesse dos LICITANTES em apresentar lance verbal, será
encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente pelo critério de
MENOR PREÇO POR LOTE.
9.11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
9.12. Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do Menor
Preço por Lote decidindo motivadamente a respeito.
9.12.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos
preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de
pesquisa realizada pela Administração, que será juntada aos autos por ocasião do
julgamento.
9.13. Sendo aceitável a proposta será aberta o Envelope Nº. 02 – HABILITAÇÃO e
verificando o atendimento as exigências habilitatórias previstas neste Edital.
9.14. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA
COMERCIAL e HABILITAÇÃO), a (s) LICITANTE(S) será (ão) declarada(s)
vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado POR LOTE o objeto da licitação, caso não
ocorra a manifestação de recurso.
9.15. A licitante é responsável pelas informações e documentações apresentadas,
sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou
documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer
fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as
disposições contidas neste Edital ou que desabonem a idoneidade do LICITANTE.
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9.16. É facultado o Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar da documentação e da proposta.
9.17. A Licitante Vencedora deverá, no prazo máximo de 36 horas, a contar da
formalização e definição da proposta no pregão, formular e entregar, nos mesmos
moldes descritos no item 6.1.2 a proposta definitiva de preços, contendo
expressamente os valores ofertados, em via original, sob pena de ser considerada
desistente, convocando-se a segunda colocada, sem prejuízo das sanções
estabelecidas na Lei Nº. 10.520/2002 e Lei Nº. 8.666/93.
10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem qualquer dos documentos
citados nos itens 5, 6 e 7 ou que os apresentarem em desacordo com este Edital,
observado o disposto no item 5.1 deste Edital.
10.2. Serão desclassificadas as propostas que:
10.2.1. Não atenderem às exigências do ato convocatório desta licitação e demais
definições e especificações por ela fornecida;
10.2.2. Contiverem preços totais excessivos ou manifestamente inexequíveis;
10.2.3. Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços de mercado;
10.2.4. Contiverem rasuras nos preços unitários, entendendo-se por rasura o preço
riscado ou raspado, de modo que sua leitura se torne ilegível ou dúbia;
10.3. O MUNICÍPIO poderá, a qualquer tempo que anteceda a manifestação formal de
concordância com uma das propostas e a seu exclusivo critério, cancelar esta licitação
ou parte dela sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou
indenizações.
10.4. A LICITANTE em vias de ser julgada vencedora, ou já vencedora desta licitação,
ou já convidada a assinar a Ordem de Compra/ Serviço com o MUNICÍPIO, poderá, a
juízo deste perder sua condição para assinar a aludida Ata, caso se enquadre em
qualquer um dos seguintes casos:
10.4.1. Estado de falência, concordata, insolvência notória ou situação econômicofinanceira comprometida.
10.4.2. Título(s) protestado(s), cujo(s) valor (es) possa(m), a juízo do MUNICÍPIO,
comprometer o fornecimento dos equipamentos.
10.4.3. Declarada devedora da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal ou do INSS.
10.5. Para contratação objeto da presente licitação será assinada Ordem de Compra/
Serviço, cuja minuta anexa-se para pleno conhecimento dos interessados.
10.6. Ocorrendo a circunstância de ser apresentada apenas uma proposta válida, o
MUNICÍPIO a receberá. Entretanto, ficará a critério do MUNICÍPIO a sua aceitação ou
o cancelamento.
11. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. No final da sessão, as licitantes que quiserem recorrer deverão manifestar-se,
motivadamente, e juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-arrazoes em igual número de
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dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
11.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
11.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.
11.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.6. Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o
objeto do certame à Proponente detentora do menor preço total, encaminhando o
processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
11.7. A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto
licitado.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus anexos,
deverão ser apresentadas ao MUNICÍPIO, por escrito, no protocolo geral, no endereço
abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da entrega das propostas, sob pena de ficarem
sujeitas à exclusiva interpretação do MUNICÍPIO, por ocasião do julgamento das
propostas, ou durante o período de fornecimento, no endereço abaixo:
MUNICÍPIO DE VEREDA/ BA
Avenida Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº PRP 005-2021
At.: Pregoeiro
Horário: 08:00 às 12:00horas
Tel.: (0xx73) 3297-1112
12.1.1. Os esclarecimentos prestados a qualquer das LICITANTES serão transmitidos
às demais, por escrito.
12.2. Antes do término da validade das propostas ou de sua prorrogação, o Pregoeiro
comunicará às LICITANTES a proposta vencedora.
12.2.1. Presume-se a desistência da LICITANTE de celebrar o Contrato quando,
esgotado o prazo respectivo para sua celebração, não tenha ocorrido a aposição da
assinatura de seu(s) representante(s) legal (is) no instrumento.
12.2.2. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela LICITANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.
12.3. A LICITANTE deverá levar em conta, na apresentação de sua proposta, as
despesas e os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais) incidentes sobre o fornecimento, objeto desta licitação, não cabendo
qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão
de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
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12.3.1. Caso seja apurado, no curso da contratação, que a LICITANTE acresceu
indevidamente a seus preços valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais
e/ ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre o
fornecimento do objeto, tais valores serão imediatamente excluídos, com a
consequente redução dos preços praticados, e serão reembolsados ao MUNICÍPIO os
valores indevidos porventura pagos à LICITANTE.
12.4. Serão impedidas de participar da presente licitação empresas que tenham sido
suspensas, ou que venham a ser suspensas no transcurso desta licitação, pelo prazo
assinalado no ato que tenha determinado a suspensão, ou que tenham sido
consideradas impossibilitadas para contratar com o MUNICÍPIO.
12.5. Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações pelas
Proponentes, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e
precisos, não cabendo posteriormente o direito a qualquer reclamação.
13. DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DO EDITAL
13.1. Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Edital, como
anexos:
13.1.1. Termo de Referência (Anexo I);
13.1.2. Modelo de Credenciamento (Anexo II);
13.1.3. Modelo de Declaração de Habilitação (Anexo III);
13.1.4. Modelo Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo IV)
13.1.5. Modelo de Declaração (Anexo V);
13.1.6. Modelo de Declaração de Trabalho do Menor (Anexo VI);
13.1.7. Modelo da Planilha Preços Unitários (Anexo VII);
13.1.8. Modelo de Declaração que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº. 123/2006 (Anexo VIII);
13.1.9. Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação (Anexo IX);
13.1.10. Minuta de Termo de Compromisso de Registro de Preço.
Vereda/ BA, 14 de janeiro de 2021.

Eliana Lacerda Carrilho
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETIVO
Contratação de empresa para Futura Aquisição de Alimentos, para ser firmado com o
Município de Vereda/Ba, de acordo com as especificações e quantidades a seguir.
2. JUSTIFICATIVA
O Município de Vereda/Ba necessita dos serviços supracitados, para manter em perfeito
funcionamento os serviços inerentes ao atendimento público.
Para tal, esta Administração Municipal vem recebendo regularmente provisões orçamentárias
específicas para a contratação dos serviços, demandando fiel observância aos preceitos legais
que regem a Administração Pública.
Justificadamente, portanto, opta-se por realizar a presente licitação, valendo-se da modalidade
Pregão em virtude do exato enquadramento das necessidades do Município nos requisitos
fundamentais para utilização desse sistema.
Deve-se observar que, a quantidade estimada embasa-se no consumo do exercício anterior.
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e
observados os esclarecimentos desse termo.
Lote 01 – Material Estocável
Item
Discriminação
ACHOCOLATADO, em pó, a base de açúcar, cacau em pó,
1

2

3

4

5

6

lecitina de soja e aromatizantes. Embalagem com 400 g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido e atender as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
ACHOCOLATADO, liquido, a base de leite, açúcar, soro de
leite, minerais e cacau em pó. Embalagem: caixa com 200 ml,
acompanhado de canudo, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido e atender as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
AÇÚCAR cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na cor
branca. Embalagem contendo 01 kg, em polietileno, contendo
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
ADOÇANTE, dietético, liquido, a base de sacarina e ciclamato.
Embalagem: frasco com 100 ml, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
AMIDO DE MILHO. Embalagem com 200 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso liquido e atender as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
ARROZ, branco, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, com dados

Und
unidade
contendo
400 g cada
um
unidade
contendo
200 ml
cada um
unidade
contendo
01 kg cada
um
frasco
contendo
100 ml
cada um
unidade
contendo
200 g cada
um
unidade

Quat

Unit

Total

250

7,16

1.790,00

800

1,81

1.448,00

2.000

3,63

7.260,00

150

5,31

796,50

350
800

3,76
5,93

1.316,00
4.744,00
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de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

7
ATUM ENLATADO RALADO, embalagem em lata de folha
de flandres, com verniz sanitário. Peso líquido de 170g.

9

AZEITE, de oliva, puro, sem colesterol. Embalagem com 200
ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as Normas
e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.
AZEITONA, verde, em conserva. Embalagem contendo no
mínimo 200 g, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo a
Resolução 13/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.

10

BALA doces de diversos sabores - Pacotes com 700 grs.

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BARRA DE CEREAL - feita com aveia, 0% de gordura trans,
embalado individualmente, barra de 25 gramas, valor energético
mínimo 80 Kcal, valor mínimo de proteínas 01 grama, valor
mínimo de fibras 1,5 gramas. Com sabores variados de morango,
banana e castanha com chocolate. Enriquecida com ferro e ácido
fólico. No seu rótulo deve conter prazo de validade / lote,
informação nutricional e sobre glúten.
BATATA PALHA, embalagem com 80 g, em ótima estado de
conservação e em condições adequadas para o consumo, saco
plástico transparente com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido.
BISCOITO DE LEITE. Embalagem dupla, contendo 400 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO SALGADO, a base de farinha de trigo enriquecida
com ferro, ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e
vitaminas, em embalagem de 162 gramas, contendo 06 (seis)
pacotes de 27 gramas cada.
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, a base de farinha de
trigo, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal, leite (ou
soro) e outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação
e mencionados. Prazo de fabricação: não poderá ter data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de
entrega. Embalagem dupla contendo 400 g.
BOMBOM bola com recheio à base de castanha de caju,
amendoim ou avelã - peso líquido: 20 g - pacote com 01 kg:
envolvido por uma camada de biscoito waffer e coberto com uma
camada de chocolate ao leite.
BOMBOM sortidos, caixa com 300 gramas com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
CAFÉ torrado e moído. Embalagem a vácuo, contendo 250
gramas de primeira qualidade, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, com selo de pureza da Associação
Brasileira da Industria do Café - ABIC.
CALDO, para culinária, de CARNE. Embalagem contendo 06
(seis) unidades, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
CALDO, para culinária, de GALINHA. Embalagem contendo
06 (seis) unidades, com identificação do produto, marca do

contendo
01 kg cada
um
unidade
contendo
170 g cada
um
unidade
contendo
200 ml
cada um
unidade
contendo
no mínimo
200 g
cada um
pacotes
com 700 g

100

7,83

783,00

150

12,78

1.917,00

120

5,20

624,00

400

10,26

4.104,00

300

4,00

1.200,00

350

3,33

1.165,50

1.800

4,80

8.640,00

1.600

6,13

9.808,00

1.800

5,51

9.918,00

100

32,63

3.263,00

100

9,90

990,00

2.000

5,10

10.200,00

100

3,05

305,00

100

3,05

305,00

embalagem
c/ 1 x 25 g

unidade
contendo
80 g cada
um
unidade
dupla
contendo
400 g cada
um
unidade
contendo
06 pacotes
com 27 g
cada um
unidade
dupla
contendo
400 g cada
um
pacote com
01 kg
cx
contendo
300 g cada
um
unidade
contendo
250 g cada
um
unidade
contendo
06 (seis)
unidades
cada um
unidade
contendo

Município de Vereda
Estado da Bahia
fabricante, prazo de validade e peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

21

22

23

24

CANELA EM CASCA. Embalagem contendo 20 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, de acordo a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
CANELA EM PÓ. Embalagem, contendo no mínimo 30 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquida, de acordo a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
CANJIQUINHA. Embalagem com 500 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
validade, e de acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde
CATCHUP tradicional. Embalagem, contendo no mínimo 340 g,
, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

25
CHÁ, cítrico, flores e frutas. Embalagem: caixa com mínimo de
10 saquinhos e Máximo de 15 saquinhos, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e de acordo com a Portaria 519/98 - ANVISA.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

CHOCOLATE GRANULADO embalagem com 50 g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo
de validade, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
COCO RALADO, sem açúcar. Embalagem: pacote de 100 g,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA e RDC
COLORIFICO, alimentício, a base de urucum. Embalagem:
pacote com 200 g, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquida, e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA
COMINHO EM PÓ. Embalagem com 8 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
CRAVO em botão floral maduro e dessecado. Embalagem com
10 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
CREME DE LEITE, tradicional. Embalagem: com 200 g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
CREME DE MILHO. Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
validade, e de acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde
ERVILHA, reidratadas, em conserva. Embalagem com 200
gramas, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
EXTRATO DE TOMATE, concentrado. Embalagem com 340
g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA.

06 (seis)
unidades
cada um
unidade
contendo
20 g cada
um
unidade
contendo
no mínimo
30 g
cada um
unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
340 g cada
um
caixa c/
mínimo 10
e máximo
15
saquinhos
cada um
unidade
contendo
50 g cada
um
unidade
contendo
100 g cada
um
unidade
contendo
200 g cada
um
unidade
contendo 8
g
cada um
unidade
contendo
10 g
cada um
unidade
contendo
200 g cada
um
unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
200 g cada
um
unidade
contendo
340 g cada
um

60

2,58

154,80

50

4,96

248,00

300

2,35

705,00

50

4,03

201,50

600

28,70

17.220,00

200

2,93

586,00

200

3,96

792,00

200

4,25

850,00

50

3,20

160,00

50

3,35

167,50

200

3,61

722,00

200

4,41

882,00

200

3,16

632,00

350

2,90

1.015,00
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FARINHA DE AVEIA, integral, isenta de sujidades, parasitas e
larvas, admitindo umidade máxima de 15% por peso,
acondicionado em sacos plástico apropriados, fechados. Pacote
com 500g.
FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1.
Embalagem contendo 01 Kg, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Norma e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
FARINHA DE ROSCA, fabricada a partir de matérias-primas
sãs e limpas. Produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. Pacote de polietileno atóxico,
resistente, contendo peso líquido de 500g.
FARINHA DE TAPIOCA, natural. Embalagem com 500 g,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com as Normas e Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, especial.
Embalagem com 01 Kg, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo
com as Normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO. Embalagem
contendo 01 Kg, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a
Portaria 354/98 - ANVISA e Portaria 74/94 do MS/SNVS.
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1. Embalagem com 01 kg,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
FERMENTO químico, em pó. Embalagem, contendo 100 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com a Resolução
38/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
FUBÁ DE MILHO AMARELO – Produto feito com a farinha
de milho moída e enriquecida com ferro e ácido fólico. A
embalagem do produto deve conter registro da data de
fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem pacote com 01 KG.
IOGURTE, natural, diversos sabores, rico em nutrientes.
Embalagem com no mínimo 180 gramas, com indicação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
LEITE CONDENSADO, tradicional. Embalagem com 395 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
LEITE DE COCO. Embalagem: com 01 litro, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
capacidade, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, com: Características: a)
Organolépticas Aspecto - pó uniforme sem grânulos Cor - branco
amarelada Odor e sabor - agradável, não rançoso, semelhante ao
do leite fluido. Validade - 12 meses Embalagem: sache com 400
g.
LEITE LIQUIDO INTEGRAL, PASTEURIZADO, LONGA
VIDA. Embalagem: tetra pack com 01 litro, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
capacidade, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
01 kg cada
um
unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
01 kg cada
um
unidade
contendo
01 kg cada
um
unidade
contendo
01 kg cada
um
unidade
contendo
100 g cada
um

250

3,79

947,50

200

5,75

1.150,00

50

7,33

366,50

150

6,23

934,50

200

5,53

1.106,00

200

5,03

1.006,00

600

8,33

4.998,00

150

3,91

586,50

200

3,10

620,00

300

3,88

1.164,00

350

22,38

7.833,00

100

12,00

1.200,00

500

15,20

7.600,00

1.800

5,46

9.828,00

pacote com
01 kg
unidade
contendo
no mínimo
180 g
cada um
unidade
contendo
395 g cada
um
unidade
contendo
01 lt cada
um
unidade
sache c/
400 g
cada um
unidade
contendo
01 lt cada
um
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MACARRAO, TIPO ESPAGUETE, a base de farinha, com
ovos, no mínimo de 0,45g de colesterol/kg de massa e Máximo
de 13% de umidade g/100g Embalagem com 500 g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade.
MACARRAO, TIPO INSTANTÂNEO, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico mínimo 60%, gordura
vegetal, fécula de mandioca máximo 16,5%, sal, ovo integral em
pó, embalagem com 85 gramas com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade.
MACARRAO, TIPO PARAFUSO, a base de farinha, com
ovos, no mínimo de 0,45g de colesterol/kg de massa e Máximo
de 13% de umidade g/100g Embalagem com 500 g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade.
MAIONESE, tradicional. Embalagem com no mínimo 200 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
MANTEIGA, COM SAL, de primeira qualidade. Embalagem
com 500 g com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MARGARINA vegetal. Embalagem: pote com 250 g, com
identificação do produto. Identificação de fabricante, data de
fabricação, validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA - Massa alimentícia tipo
seca vitaminada, com sêmola, tipo diversos isenta de sujidades,
parasitas, Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo
informações dos ingredientes, composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo, seis meses, pacote
de 500g.
MILHO, BRANCO. Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
validade, e de acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MILHO, TIPO ALHO, apropriado para pipoca. Embalagem
com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
MILHO, VERDE, em conserva. Embalagem: sache com 300 g.,
com dados de identificação do produto, marca de fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Norma e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
MISTURA, PARA BOLO, SABORES VARIADOS, peso
liquido mínimo de 400 gramas, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.
MOLHO, DE TOMATE, temperado. Embalagem com 260 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, validade, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
OLEO, comestível, GIRASSOL, puro, refinado, sem colesterol,
rico em vitamina E. Embalagem com 900 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
OLEO, comestível, VEGETAL DE SOJA, puro, refinado, sem
colesterol, rico em vitamina E. Embalagem com 900 ml, com

unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
85 g cada
um
unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
200 g cada
um
unidade
contendo
500 g cada
um
pote
contendo
250 g cada
um

500

3,76

1.880,00

350

1,80

630,00

500

4,06

2.030,00

250

3,70

925,00

600

18,27

10.962,00

800

3,79

3.032,00

200

4,66

932,00

200

3,31

662,00

350

3,63

1.270,50

350

3,39

1.186,50

500

5,09

2.545,00

600

3,16

1.896,00

150

14,00

2.100,00

500

9,30

4.650,00

unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
sache c/
300 g
cada um
unidade
contendo
no mínimo
400 g
cada um
unidade
contendo
260 g cada
um
unidade
pet
contendo
900 ml
cada um
unidade
pet
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PAO DE FORMA, fatiado, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
PIRULITOS de diversos sabores - Pacote com 700 grs.
POLVILHO AZEDO, fabricado a partir de matérias-primas sãs
e limpas. Produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. Pacote de polietileno atóxico,
resistente, contendo peso líquido de 500g
PROTEINA DE SOJA, texturizada, cor clara. Embalagem com
400 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA
QUEIJO RALADO, tipo parmesão, tradicional. Embalagem:
pacote com no mínimo 50 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
REFRIGERANTE LIGHT E/OU DIET - Embalagem plástica,
transparente, de boa qualidade, com adoçante em sua
composição, constando identificação do produto, inclusive
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data
de fabricação, validade mínima 6 meses - Embalagem com 2
litros.
REFRIGERANTE, com aroma natural, sabor suave,
embalagem, contendo 2 litros, nos sabores: laranja, guaraná e
cola, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
SAL GROSSO, iodado, para consumo doméstico. Embalagem
contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS ou registro no Ministério
da Agricultura.
SAL REFINADO, iodado, para consumo doméstico.
Embalagem contendo 01 kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS ou registro no
Ministério da Agricultura.
SARDINHA, em conserva, em óleo de soja comestível
Embalagem com 125 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS ou
Ministério da Agricultura.
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – SABORES VARIADOS,
simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante,
antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no
mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas,
processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que
assegure sua apresentação e conservação até o consumo,
acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
SUCO, de fruta concentrado sem diluente, sabor CAJU.
Embalagem: com 500 ml, com dados de identificação do

contendo
900 ml
cada um
unidade
contendo
no mínimo
20 g
cada um

100

4,59

459,00

1.500

5,33

7.995,00

250

9,96

2.490,00

50

8,29

414,50

100

10,26

1.026,00

200

5,35

1.070,00

500

6,20

3.100,00

1.200

4,65

5.580,00

30

2,10

63,00

350

3,12

1.092,00

500

5,39

2.695,00

800

6,06

4.848,00

600

4,53

2.718,00

unidade
pacote com
700 g
unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
400 g cada
um
unidade
contendo
50 g cada
um
unidade
contendo
02 lt cada
um
unidade
contendo
02 lt cada
um
unidade
contendo
01 kg cada
um
unidade
contendo
01 kg cada
um
unidade
contendo
125 g cada
um

unidade
contendo
1.000 ml
cada um

unidade
contendo
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produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
SUCO, de fruta concentrado sem diluente, sabor GOIABA.
Embalagem: com 500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
SUCO, de fruta concentrado sem diluente, sabor MANGA.
Embalagem: com 500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
SUCO, de fruta concentrado sem diluente, sabor MARACUJÁ.
Embalagem: com 500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
SUCO, EM PÓ, sem diluente – SABORES VARIADOS.
Embalagem: com 25 gramas com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
TEMPERO ALHO E SAL, tradicional, constituído pela mistura
de sal refinado, podendo ser acrescentado de alho, sem
condimentos, sem pimenta. Embalagem com 500 g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.
TEMPERO COMPLETO, tradicional, constituído pela mistura
de sal refinado, podendo ser acrescentado de alho, cebola em pó,
salsa em flocos e outros condimentos, sem pimenta. Embalagem
com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
TEMPERO PARA AVES, PEIXE E ARROZ. Unidade de 5 g,
caixa com 12 saches, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
TRIGO PARA QUIBE. Embalagem com mínimo de 500 g,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquida, de acordo com Resolução 12/78 da
CNNPA.
VINAGRE, de vinho tinto. Embalagem com 500 ml, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.

500 ml
cada um
unidade
contendo
500 ml
cada um
unidade
contendo
500 ml
cada um
unidade
contendo
500 ml
cada um
unidade
contendo
25 g cada
um

600

5,60

3.360,00

600

5,46

3.276,00

600

5,63

3.378,00

1.200

6,16

7.392,00

50

3,25

162,50

100

5,18

518,00

50

5,06

253,00

50

15,37

768,50

150

7,83

1.174,50
222.786,80

unidade
contendo
500 g cada
um

unidade
contendo
500 g cada
um
caixa com
12 saches
contendo
5g cada um
unidade
contendo
500 g cada
um
unidade
contendo
500 ml
cada um

TOTAL
Lote 02 – Gêneros Perecíveis
Item
Discriminação
BACON, inteiro. Embalagem em filme PVC transparente ou
1
saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Lei Municipal
/ Vigilância Sanitária n.5504/99.

2
CARNE BOVINA - TIPO BUCHO, resfriada, e no máximo
10% de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
embalada em saco plástico transparente, atóxico, pacote 01 kg

3

CARNE BOVINA CHARQUEADA, DIANTEIRO.
Embalagem de 01 kg, em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância

Und

Quat

Unit

Total

kg

unidade
embalagem
contendo
01 kg cada
um

250

40,67

10.167,50

150

17,30

2.595,00

350

42,27

14.794,50

unidade
embalagem
contendo
01 kg cada
um
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Sanitária n.5504/99.
CARNE BOVINA COLCHÃO MOLE, SEM OSSO.
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99
CARNE BOVINA DE SOL. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
CARNE BOVINA MUSCULO, congelado, (temperatura
máxima de 180°C), com no mínimo 10% de gordura, em peca
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico,
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99, SIF/SIE.
CARNE, BOVINA, ALCATRA. Congelada, sem osso, em bife
Embalagem Secundaria: Caixa de papelão forrada com folhas de
polietileno, sendo os bifes colocados em camadas entrefolhadas
com folhas de polietileno, com etiqueta interna contendo as
informações sobre os produtos. Sendo a caixa identificada com
etiqueta testeira. Peso liquido: até 30 kg. Contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99.
CARNE, BOVINA, COSTELA, DE SEGUNDA. Embalagem
em filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
CARNE, BOVINA, DE PATINHO. Congelada, sem osso, em
bife Embalagem Secundaria: Caixa de papelão forrada com
folhas de polietileno, sendo os bifes colocados em camadas
interfolhadas com folhas de polietileno, com etiqueta interna
contendo as informações sobre os produtos. Sendo a caixa
identificada com etiqueta testeira. Peso liquido: até 30 kg.
Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
CARNE, BOVINA, MOIDA, DE PRIMEIRA, SEM OSSO,
com no mínimo 10% de gordura Embalagem de 01 kg em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 Com SIF/SIE
CARNE, BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO,
com no mínimo 10% de gordura. Embalagem de 500 gramas em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo

Kg

350

38,63

13.520,50

150

36,97

5.545,50

500

29,30

14.650,00

350

44,63

15.620,50

350

28,30

9.905,00

350

32,63

11.420,50

350

32,30

11.305,00

400

23,33

9.332,00

Kg

Kg

kg

kg

kg

unidade
embalagem
contendo
01 kg cada
um
unidade
embalagem
contendo
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identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 Com SIF/SIE
FRANGO INTEIRO, de primeira qualidade, congelado.
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.
FRANGO, PEITO, COM OSSO, de primeira qualidade,
congelado. Embalagem de 01 kg em filme PVC transparente ou
saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99 .
FRANGO, TIPO ASA, congelado Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n.
13 de 02/01/2001.

15
HAMBURGUER, a base de carne bovina de primeira moída,
amido, farinha de trigo, sal, açúcar e condimentos. Embalagem:
Unidade com mínimo 56g, com registro no Ministério da Saúde.

16

17

18

19

20

LINGUICA CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA.
Embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99.
LINGUICA DE FRANGO, para churrasco. Embalagem a
vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
LINGUIÇA TOSCANA, elaborada com carnes nobres suínas e
condimentação natural, produto cárneo industrializado, obtido de
carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos
adiposo, ingredientes, embutidos em envoltório natural ou
artificial e submetido ao processo tecnológico adequado, produto
congelado a 12ºC.
LINGUICA, SUINA, PAIO. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo 400
gramas, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99
MOELA DE FRANGO, congelada, com cor, odor e sabor

500 g cada
um

kg

150

8,89

1.333,50

400

13,16

5.264,00

100

15,48

1.548,00

500

17,67

8.835,00

150

18,63

2.794,50

200

24,63

4.926,00

150

22,33

3.349,50

150
100

25,33
16,00

3.799,50
1.600,00

unidade
embalagem
contendo
01 kg cada
um

kg

unidade
embalagem
contendo
no minimo
56g cada
um

kg

kg

kg

unidade
embalagem
contendo
400 g cada
um
unidade
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característicos do produto, de boa qualidade, em embalagem
transparente à vácuo ou bem lacradas, com denominação do
nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da
Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade.
Embalado pacote de 1 kg.
MORTADELA contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.
OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo 12
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido mínimo de 720 g e de
acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura.
OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo 30
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido mínimo de 720 g e de
acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura.
PEITO DE FRANGO, EM FILÉ, SEM OSSO E
CARTILAGEM, de primeira qualidade, congelado. Embalagem
de 01 kg em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
PEIXE, PESCADINHA, EM FILÉ, congelado. Embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
PESCOÇO DE PERU, congelado, com osso, aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa, cor própria, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio. A embalagem deverá conter
os dados de identificação e validade do produto não inferior a
01(um) mês. Deverá ser entregue em caminhão refrigerado em
temperaturas seguras de contaminação de acordo com as normas
do decreto vigilância sanitária.
PRESUNTO, de carne de ave, tipo chester, fatiado. Embalagem
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA, o produto deverá ter o registro no Ministério da
Agricultura e/ ou Ministério da Saúde.
QUEIJO TIPO MUSSARELA, fatiado, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
SALSICHA, para hot dog, Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido,
de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

TOTAL
Lote 03 - Hortifrutis

embalagem
contendo
01 kg cada
um

kg

unidade
embalagem
contendo
12
unidades
unidade
embalagem
contendo
30
unidades

200

16,33

3.266,00

250

11,30

2.825,00

250

12,96

3.240,00

300

16,29

4.887,00

50

21,63

1.081,50

100

21,63

2.163,00

350

35,67

12.484,50

350

33,30

11.655,00

500

26,70

13.350,00
207.258,00

unidade
embalagem
contendo
01 kg cada
um

kg

unidade
embalagem
contendo
01 kg cada
um

kg

kg

unidade
embalagem
contendo
01 kg cada
um
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Discriminação
ABÓBORA de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
ABROBRINHA, de primeira, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
AIPIM, de primeira, apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
ALFACE, de primeira, tipo manteiga, em pé, apresentando grau
de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA
ALHO, de primeira, sem a réstia. Embalagem com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde - Cada kg contém (+ ou -) 15 a 17 und.
AMENDOIM. Embalagem contendo 1 kg, de primeira, com
casca, maduro, seco, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA
BANANA DA PRATA, de primeira, in natura, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA - Caixa - peso 20 a 22 Kg cada
uma
BANANA DA TERRA, de primeira, in natura, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNP
BATATA DO REINO INGLESA, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA
BATATA DOCE, de primeira, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BETERRABA, doce, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BRÓCOLIS, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
CEBOLA de primeira, branca, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
CEBOLINHA, de primeira, molho, apresentando grau de

Und

Quat

Unit

Total

kg
150

3,33

499,50

150

3,79

568,50

250

3,86

965,00

250

3,53

882,50

100

24,97

2.497,00

100

22,50

2.250,00

500

4,16

2.080,00

150

5,43

814,50

500

7,17

3.585,00

200

4,43

886,00

200

4,96

992,00

150

12,49

1.873,50

500
150

5,13
2,99

2+565,00
448,50

kg

kg

pé

kg

embalagem
contendo
01 kg cada
um

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

mólho
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evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
CENOURA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
CHUCHU, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
COENTRO, de primeira, molho, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
COUVE FLOR, de primeira, in natura, molho, inteiro, verde,
apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor
própria. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
COUVE, de primeira, in natura, molho, inteiro, verde,
apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor
própria. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
INHAME, de primeira, branco, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
LARANJA, de primeira, in natura, tipo pera, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
c/ a resolução 12/78 da CNNPA - Fardo - Peso 20 a 25 Kg com (+
ou -) 80 a 100 unidades cada um
LIMAO, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNP
MAÇA, de primeira, in natura, vermelha, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA - Caixa - peso 18 a 20 Kg cada uma
MAMAO, de primeira, in natura, tipo Havaí, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA.
MARACUJA, de primeira, in natura, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA
MAXIXE, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
MELANCIA, de primeira, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com

kg
500

4,60

2+300,00

350

4,03

1.410,50

150

3,99

598,50

100

9,93

993,00

100

5,99

599,00

100

4,32

432,00

600

5,83

3.498,00

100

6,50

650,00

600

8,66

5.196,00

100

5,96

596,00

100

6,45

645,00

100

5,66

566,00

200

4,46

892,00

kg

mólho

kg

mólho

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Município de Vereda
Estado da Bahia
28

29

30

31

32

33

34

35

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
MELÃO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
PEPINO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
PIMENTAO, de primeira, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
QUIABO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
REPOLHO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
SALSA, de primeira, em molho, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
TOMATE, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
VAGEM, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

TOTAL

kg
150

7,93

1.189,50

100

4,71

471,00

200

7,30

1.460,00

100

8,30

830,00

350

4,66

1.631,00

100

3,63

363,00

600

9,13

5.478,00

100

14,96

1.496,00
52.201,50

kg

kg

kg

kg

mólho

kg

kg

4. OBSERVAÇÃO:
O MUNICÍPIO fará a solicitação dos serviços conforme a sua necessidade e de acordo com a
disponibilidade de recursos.
5. OUTRAS PRESCRIÇÕES
Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas
condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:
5.1 - Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes do presente
Termo de Referência e em desacordo com as marcas cotadas na proposta vencedora;
5.2 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da
data de abertura das propostas de preço;
5.3 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como
as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos produtos cotados, bem como transporte,
custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, seguro e demais tributos.

Município de Vereda
Estado da Bahia
5.3 – O prazo para entrega dos produtos será de 24 (vinte e quatro) horas do pedido.

ANEXO II
CREDENCIAMENTO
Referente: Pregão Presencial para Registro de Preço Nº. PRP 005-2021

Em atendimento ao exigido no processo de licitação supra, credenciamos o Sr.
____________________________________________________________, CPF nº
___________________, para representar esta empresa, no referido processo, com
plenos poderes para apresentar proposta, juntar documentos, renunciar ao direito de
recurso, assinar atos e termos, tomar deliberações e prestar quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.
OBS:
1)Este anexo deverá vir acompanhado de cópia autenticada de cédula de identidade
do seu beneficiário, caso não seja apresentado à Comissão o seu original.
2)Quando o representante for sócio da empresa licitante, poderá ser apresentada, em
substituição ao credenciamento supracitado, cópia autenticada do contrato social onde
conste poder de representação, ou Registro Comercial (no caso de empresa
individual).

Município de Vereda
Estado da Bahia

Local e data.
___________________________________
Nome da empresa
Nome
CI Nº
CPF Nº
Cargo

OBS.: Esta carta de credenciamento deverá ser preenchida e assinada pelo
representante legal da empresa proponente ou procurador devidamente habilitado.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(MODELO)
Ao:
MUNICÍPIO DE VEREDA - BA

Ref.: Pregão Presencial para Registro de Preço Nº. PRP 005-2021

Prezados Senhores,

Nos termos do inciso VII do art. 4º da Lei 10.520, de 15 de julho de 2002, declaro
sob as penas da lei, que a licitante ________________________________________,
inscrita no CNPJ/MF sob o Nº __________________________, situada à
______________________________________, cumpre plenamente os requisitos de

Município de Vereda
Estado da Bahia
habilitação previstos para o Pregão Presencial em referência, e que está ciente das
penalidades previstas no art. 7º do referido diploma legal.

Local e data.

_________________________________________
Nome da empresa
Nome
CI Nº
CPF Nº
Cargo

OBS.: Esta declaração deverá ser preenchida e assinada pelo representante legal da
empresa proponente ou procurador devidamente habilitado.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste
ato convocatório, que a empresa _______________________________________
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ Nº ___________________________ é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto
na Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como
critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial para Registro
de Preço N° PRP 005-2021, realizado pelo Município de Vereda/ BA.

Local e data.

___________________________________

Município de Vereda
Estado da Bahia
Nome da empresa
Nome
CI Nº
CPF Nº
Cargo

OBS.: Esta declaração deverá ser preenchida e assinada pelo representante legal da
empresa proponente ou procurador devidamente habilitado.

ANEXO V

DECLARAÇÃO (MODELO)
Ao:
MUNICÍPIO DE VEREDA - BA
Ref.: Pregão Presencial para Registro de Preço Nº. PRP 005-2021
Prezados Senhores,
Em atenção ao Pregão acima referenciado, declaramos que:
1 - Concordamos com as disposições do Pregão e seus anexos.
2 - O prazo de validade dos preços e condições constantes da presente proposta é
de 60 (sessenta) dias corridos.
3 - Caso vencedora, temos condições de iniciar a entrega dos produtos
IMEDIATAMENTE, após a ordem do Município, por escrito.
4 - Acataremos as Normas Administrativas e Instruções de Segurança, Meio
Ambiente e Saúde vigentes no Município.

Município de Vereda
Estado da Bahia
5 - Temos pleno conhecimento das condições gerais e locais onde será fornecido o
objeto do pregão supracitado, tais como legislação, condições de transporte, vias
de acesso, mão-de-obra local, entre outras.
6 - Na hipótese de nossa Empresa sair vencedora na Licitação em referência,
informamos a seguir o(s) representante(s) legal(is) para a assinatura do
Instrumento Contratual, bem como as demais informações para cadastramento:
CNPJ:___________ Inscr.Estadual:_______________Inscr. Municipal:____________
Endereço Completo, com CEP:__________
Telefone(s):___________________Telefax:________________E-mail:____________
Nome da pessoa que deverá ser contatada:__________________________________
Nome da pessoa para assinatura do contrato (Repres.):_________________________
Cargo:_____________________________________________
Banco__________________________________ Código: __________.
Agência_________________________________ Código: __________.
Conta Corrente Nº.: _____________________dv.: ____(dígito verificador).
Local e data.
_________________________________________
Nome da empresa
Nome
CI Nº
CPF Nº
Cargo
OBS.: Esta declaração deverá ser preenchida e assinada pelo representante legal da
empresa proponente ou procurador devidamente habilitado.
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR
(MODELO)
Ao:
MUNICÍPIO DE VEREDA/ BA.

Ref.: Pregão Presencial para Registro de Preço Nº. PRP 005-2021

Prezados Senhores,

Declaro para fins de prova junto ao MUNICÍPIO de VEREDA/ BA, nos termos do inciso
V
do
Art.
27
da
Lei
8.666/93,
que
a
empresa
__________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº
______________________________, situada ______________________________,

Município de Vereda
Estado da Bahia
não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e,
em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos.
(

) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data

_________________________________________
Nome da empresa
Nome
CI Nº
CPF Nº
Cargo

OBS.:

1 – Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
2 – Esta declaração deverá ser preenchida e assinada pelo representante
legal da empresa proponente ou procurador devidamente habilitado.

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL PARAREGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 005-2021
Lote 01 – Material Estocável
Item
Discriminação
ACHOCOLATADO, em pó, a base de açúcar, cacau em pó,
1

2

3

4

5

lecitina de soja e aromatizantes. Embalagem com 400 g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido e atender as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
ACHOCOLATADO, liquido, a base de leite, açúcar, soro de
leite, minerais e cacau em pó. Embalagem: caixa com 200 ml,
acompanhado de canudo, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido e atender as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
AÇÚCAR cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na cor
branca. Embalagem contendo 01 kg, em polietileno, contendo
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
ADOÇANTE, dietético, liquido, a base de sacarina e ciclamato.
Embalagem: frasco com 100 ml, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
AMIDO DE MILHO. Embalagem com 200 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,

Und
unidade
contendo
400 g cada
um
unidade
contendo
200 ml
cada um
unidade
contendo
01 kg cada
um
frasco
contendo
100 ml
cada um
unidade
contendo

Quat

250

800

2.000

150
350

Unit

Total
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6

prazo de validade, peso liquido e atender as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
ARROZ, branco, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

7
ATUM ENLATADO RALADO, embalagem em lata de folha
de flandres, com verniz sanitário. Peso líquido de 170g.

9

AZEITE, de oliva, puro, sem colesterol. Embalagem com 200
ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as Normas
e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.
AZEITONA, verde, em conserva. Embalagem contendo no
mínimo 200 g, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo a
Resolução 13/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.

10

BALA doces de diversos sabores - Pacotes com 700 grs.

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

BARRA DE CEREAL - feita com aveia, 0% de gordura trans,
embalado individualmente, barra de 25 gramas, valor energético
mínimo 80 Kcal, valor mínimo de proteínas 01 grama, valor
mínimo de fibras 1,5 gramas. Com sabores variados de morango,
banana e castanha com chocolate. Enriquecida com ferro e ácido
fólico. No seu rótulo deve conter prazo de validade / lote,
informação nutricional e sobre glúten.
BATATA PALHA, embalagem com 80 g, em ótima estado de
conservação e em condições adequadas para o consumo, saco
plástico transparente com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido.
BISCOITO DE LEITE. Embalagem dupla, contendo 400 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO SALGADO, a base de farinha de trigo enriquecida
com ferro, ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e
vitaminas, em embalagem de 162 gramas, contendo 06 (seis)
pacotes de 27 gramas cada.
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, a base de farinha de
trigo, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal, leite (ou
soro) e outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação
e mencionados. Prazo de fabricação: não poderá ter data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de
entrega. Embalagem dupla contendo 400 g.
BOMBOM bola com recheio à base de castanha de caju,
amendoim ou avelã - peso líquido: 20 g - pacote com 01 kg:
envolvido por uma camada de biscoito waffer e coberto com uma
camada de chocolate ao leite.
BOMBOM sortidos, caixa com 300 gramas com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
CAFÉ torrado e moído. Embalagem a vácuo, contendo 250
gramas de primeira qualidade, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, com selo de pureza da Associação
Brasileira da Industria do Café - ABIC.
CALDO, para culinária, de CARNE. Embalagem contendo 06
(seis) unidades, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

200 g cada
um
unidade
contendo
01 kg cada
um
unidade
contendo
170 g cada
um
unidade
contendo
200 ml
cada um
unidade
contendo
no mínimo
200 g
cada um
pacotes
com 700 g

800

100

150

120
400

embalagem
c/ 1 x 25 g
300
unidade
contendo
80 g cada
um
unidade
dupla
contendo
400 g cada
um
unidade
contendo
06 pacotes
com 27 g
cada um
unidade
dupla
contendo
400 g cada
um

350

1.800

1.600

1.800

pacote com
01 kg
100
cx
contendo
300 g cada
um
unidade
contendo
250 g cada
um
unidade
contendo
06 (seis)
unidades

100
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21

22

23

24

CALDO, para culinária, de GALINHA. Embalagem contendo
06 (seis) unidades, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
CANELA EM CASCA. Embalagem contendo 20 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, de acordo a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
CANELA EM PÓ. Embalagem, contendo no mínimo 30 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquida, de acordo a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
CANJIQUINHA. Embalagem com 500 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
validade, e de acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde
CATCHUP tradicional. Embalagem, contendo no mínimo 340 g,
, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

25
CHÁ, cítrico, flores e frutas. Embalagem: caixa com mínimo de
10 saquinhos e Máximo de 15 saquinhos, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e de acordo com a Portaria 519/98 - ANVISA.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

CHOCOLATE GRANULADO embalagem com 50 g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo
de validade, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
COCO RALADO, sem açúcar. Embalagem: pacote de 100 g,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA e RDC
COLORIFICO, alimentício, a base de urucum. Embalagem:
pacote com 200 g, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquida, e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA
COMINHO EM PÓ. Embalagem com 8 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
CRAVO em botão floral maduro e dessecado. Embalagem com
10 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
CREME DE LEITE, tradicional. Embalagem: com 200 g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
CREME DE MILHO. Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
validade, e de acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde
ERVILHA, reidratadas, em conserva. Embalagem com 200
gramas, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
EXTRATO DE TOMATE, concentrado. Embalagem com 340
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g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA.
FARINHA DE AVEIA, integral, isenta de sujidades, parasitas e
larvas, admitindo umidade máxima de 15% por peso,
acondicionado em sacos plástico apropriados, fechados. Pacote
com 500g.
FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1.
Embalagem contendo 01 Kg, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Norma e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
FARINHA DE ROSCA, fabricada a partir de matérias-primas
sãs e limpas. Produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. Pacote de polietileno atóxico,
resistente, contendo peso líquido de 500g.
FARINHA DE TAPIOCA, natural. Embalagem com 500 g,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com as Normas e Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, especial.
Embalagem com 01 Kg, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo
com as Normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO. Embalagem
contendo 01 Kg, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a
Portaria 354/98 - ANVISA e Portaria 74/94 do MS/SNVS.
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1. Embalagem com 01 kg,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
FERMENTO químico, em pó. Embalagem, contendo 100 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com a Resolução
38/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
FUBÁ DE MILHO AMARELO – Produto feito com a farinha
de milho moída e enriquecida com ferro e ácido fólico. A
embalagem do produto deve conter registro da data de
fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem pacote com 01 KG.
IOGURTE, natural, diversos sabores, rico em nutrientes.
Embalagem com no mínimo 180 gramas, com indicação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
LEITE CONDENSADO, tradicional. Embalagem com 395 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
LEITE DE COCO. Embalagem: com 01 litro, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
capacidade, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, com: Características: a)
Organolépticas Aspecto - pó uniforme sem grânulos Cor - branco
amarelada Odor e sabor - agradável, não rançoso, semelhante ao
do leite fluido. Validade - 12 meses Embalagem: sache com 400
g.
LEITE LIQUIDO INTEGRAL, PASTEURIZADO, LONGA
VIDA. Embalagem: tetra pack com 01 litro, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
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capacidade, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MACARRAO, TIPO ESPAGUETE, a base de farinha, com
ovos, no mínimo de 0,45g de colesterol/kg de massa e Máximo
de 13% de umidade g/100g Embalagem com 500 g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade.
MACARRAO, TIPO INSTANTÂNEO, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico mínimo 60%, gordura
vegetal, fécula de mandioca máximo 16,5%, sal, ovo integral em
pó, embalagem com 85 gramas com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade.
MACARRAO, TIPO PARAFUSO, a base de farinha, com
ovos, no mínimo de 0,45g de colesterol/kg de massa e Máximo
de 13% de umidade g/100g Embalagem com 500 g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade.
MAIONESE, tradicional. Embalagem com no mínimo 200 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
MANTEIGA, COM SAL, de primeira qualidade. Embalagem
com 500 g com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MARGARINA vegetal. Embalagem: pote com 250 g, com
identificação do produto. Identificação de fabricante, data de
fabricação, validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA - Massa alimentícia tipo
seca vitaminada, com sêmola, tipo diversos isenta de sujidades,
parasitas, Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo
informações dos ingredientes, composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo, seis meses, pacote
de 500g.
MILHO, BRANCO. Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
validade, e de acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MILHO, TIPO ALHO, apropriado para pipoca. Embalagem
com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
MILHO, VERDE, em conserva. Embalagem: sache com 300 g.,
com dados de identificação do produto, marca de fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Norma e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
MISTURA, PARA BOLO, SABORES VARIADOS, peso
liquido mínimo de 400 gramas, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.
MOLHO, DE TOMATE, temperado. Embalagem com 260 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, validade, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
OLEO, comestível, GIRASSOL, puro, refinado, sem colesterol,
rico em vitamina E. Embalagem com 900 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
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ANVISA/MS.
OLEO, comestível, VEGETAL DE SOJA, puro, refinado, sem
colesterol, rico em vitamina E. Embalagem com 900 ml, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.

63
OREGANO embalagem com mínimo de 20 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de
validade, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
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PAO DE FORMA, fatiado, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
PIRULITOS de diversos sabores - Pacote com 700 grs.
POLVILHO AZEDO, fabricado a partir de matérias-primas sãs
e limpas. Produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. Pacote de polietileno atóxico,
resistente, contendo peso líquido de 500g
PROTEINA DE SOJA, texturizada, cor clara. Embalagem com
400 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA
QUEIJO RALADO, tipo parmesão, tradicional. Embalagem:
pacote com no mínimo 50 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
REFRIGERANTE LIGHT E/OU DIET - Embalagem plástica,
transparente, de boa qualidade, com adoçante em sua
composição, constando identificação do produto, inclusive
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data
de fabricação, validade mínima 6 meses - Embalagem com 2
litros.
REFRIGERANTE, com aroma natural, sabor suave,
embalagem, contendo 2 litros, nos sabores: laranja, guaraná e
cola, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
SAL GROSSO, iodado, para consumo doméstico. Embalagem
contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS ou registro no Ministério
da Agricultura.
SAL REFINADO, iodado, para consumo doméstico.
Embalagem contendo 01 kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS ou registro no
Ministério da Agricultura.
SARDINHA, em conserva, em óleo de soja comestível
Embalagem com 125 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS ou
Ministério da Agricultura.
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – SABORES VARIADOS,
simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante,
antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no
mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas,
processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que
assegure sua apresentação e conservação até o consumo,
acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
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ANVISA/MS.
SUCO, de fruta concentrado sem diluente, sabor CAJU.
Embalagem: com 500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
SUCO, de fruta concentrado sem diluente, sabor GOIABA.
Embalagem: com 500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
SUCO, de fruta concentrado sem diluente, sabor MANGA.
Embalagem: com 500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
SUCO, de fruta concentrado sem diluente, sabor MARACUJÁ.
Embalagem: com 500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
SUCO, EM PÓ, sem diluente – SABORES VARIADOS.
Embalagem: com 25 gramas com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
TEMPERO ALHO E SAL, tradicional, constituído pela mistura
de sal refinado, podendo ser acrescentado de alho, sem
condimentos, sem pimenta. Embalagem com 500 g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.
TEMPERO COMPLETO, tradicional, constituído pela mistura
de sal refinado, podendo ser acrescentado de alho, cebola em pó,
salsa em flocos e outros condimentos, sem pimenta. Embalagem
com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
TEMPERO PARA AVES, PEIXE E ARROZ. Unidade de 5 g,
caixa com 12 saches, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
TRIGO PARA QUIBE. Embalagem com mínimo de 500 g,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquida, de acordo com Resolução 12/78 da
CNNPA.
VINAGRE, de vinho tinto. Embalagem com 500 ml, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
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TOTAL
Lote 02 – Gêneros Perecíveis
Item
Discriminação
BACON, inteiro. Embalagem em filme PVC transparente ou
1
saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Lei Municipal
/ Vigilância Sanitária n.5504/99.

2
CARNE BOVINA - TIPO BUCHO, resfriada, e no máximo
10% de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
embalada em saco plástico transparente, atóxico, pacote 01 kg

3

CARNE BOVINA CHARQUEADA, DIANTEIRO.
Embalagem de 01 kg, em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do produto, marca

Und

Quat

kg
250
unidade
embalagem
contendo
01 kg cada
um
unidade
embalagem
contendo

150

350

Unit

Total
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5

6
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8

9

10

do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99.
CARNE BOVINA COLCHÃO MOLE, SEM OSSO.
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99
CARNE BOVINA DE SOL. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
CARNE BOVINA MUSCULO, congelado, (temperatura
máxima de 180°C), com no mínimo 10% de gordura, em peca
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico,
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99, SIF/SIE.
CARNE, BOVINA, ALCATRA. Congelada, sem osso, em bife
Embalagem Secundaria: Caixa de papelão forrada com folhas de
polietileno, sendo os bifes colocados em camadas entrefolhadas
com folhas de polietileno, com etiqueta interna contendo as
informações sobre os produtos. Sendo a caixa identificada com
etiqueta testeira. Peso liquido: até 30 kg. Contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99.
CARNE, BOVINA, COSTELA, DE SEGUNDA. Embalagem
em filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
CARNE, BOVINA, DE PATINHO. Congelada, sem osso, em
bife Embalagem Secundaria: Caixa de papelão forrada com
folhas de polietileno, sendo os bifes colocados em camadas
interfolhadas com folhas de polietileno, com etiqueta interna
contendo as informações sobre os produtos. Sendo a caixa
identificada com etiqueta testeira. Peso liquido: até 30 kg.
Contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
CARNE, BOVINA, MOIDA, DE PRIMEIRA, SEM OSSO,
com no mínimo 10% de gordura Embalagem de 01 kg em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
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Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 Com SIF/SIE
CARNE, BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO,
com no mínimo 10% de gordura. Embalagem de 500 gramas em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 Com SIF/SIE
FRANGO INTEIRO, de primeira qualidade, congelado.
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.
FRANGO, PEITO, COM OSSO, de primeira qualidade,
congelado. Embalagem de 01 kg em filme PVC transparente ou
saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99 .
FRANGO, TIPO ASA, congelado Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n.
13 de 02/01/2001.

15
HAMBURGUER, a base de carne bovina de primeira moída,
amido, farinha de trigo, sal, açúcar e condimentos. Embalagem:
Unidade com mínimo 56g, com registro no Ministério da Saúde.
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17

18

19

LINGUICA CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA.
Embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99.
LINGUICA DE FRANGO, para churrasco. Embalagem a
vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
LINGUIÇA TOSCANA, elaborada com carnes nobres suínas e
condimentação natural, produto cárneo industrializado, obtido de
carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos
adiposo, ingredientes, embutidos em envoltório natural ou
artificial e submetido ao processo tecnológico adequado, produto
congelado a 12ºC.
LINGUICA, SUINA, PAIO. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo 400
gramas, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
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do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99
MOELA DE FRANGO, congelada, com cor, odor e sabor
característicos do produto, de boa qualidade, em embalagem
transparente à vácuo ou bem lacradas, com denominação do
nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da
Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade.
Embalado pacote de 1 kg.
MORTADELA contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.
OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo 12
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido mínimo de 720 g e de
acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura.
OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo 30
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido mínimo de 720 g e de
acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura.
PEITO DE FRANGO, EM FILÉ, SEM OSSO E
CARTILAGEM, de primeira qualidade, congelado. Embalagem
de 01 kg em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
PEIXE, PESCADINHA, EM FILÉ, congelado. Embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
PESCOÇO DE PERU, congelado, com osso, aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa, cor própria, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio. A embalagem deverá conter
os dados de identificação e validade do produto não inferior a
01(um) mês. Deverá ser entregue em caminhão refrigerado em
temperaturas seguras de contaminação de acordo com as normas
do decreto vigilância sanitária.
PRESUNTO, de carne de ave, tipo chester, fatiado. Embalagem
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA, o produto deverá ter o registro no Ministério da
Agricultura e/ ou Ministério da Saúde.
QUEIJO TIPO MUSSARELA, fatiado, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
SALSICHA, para hot dog, Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido,
de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99. O produto deverá ter registro no Ministério da
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Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

TOTAL
Lote 03 - Hortifrutis
Item
Discriminação
ABÓBORA de primeira, apresentando grau de maturação tal que
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
ABROBRINHA, de primeira, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
AIPIM, de primeira, apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
ALFACE, de primeira, tipo manteiga, em pé, apresentando grau
de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA
ALHO, de primeira, sem a réstia. Embalagem com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde - Cada kg contém (+ ou -) 15 a 17 und.
AMENDOIM. Embalagem contendo 1 kg, de primeira, com
casca, maduro, seco, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA
BANANA DA PRATA, de primeira, in natura, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA - Caixa - peso 20 a 22 Kg cada
uma
BANANA DA TERRA, de primeira, in natura, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNP
BATATA DO REINO INGLESA, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA
BATATA DOCE, de primeira, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BETERRABA, doce, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BRÓCOLIS, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
CEBOLA de primeira, branca, apresentando grau de maturação
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tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
CEBOLINHA, de primeira, molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
CENOURA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
CHUCHU, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
COENTRO, de primeira, molho, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
COUVE FLOR, de primeira, in natura, molho, inteiro, verde,
apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor
própria. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
COUVE, de primeira, in natura, molho, inteiro, verde,
apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor
própria. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
INHAME, de primeira, branco, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
LARANJA, de primeira, in natura, tipo pera, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
c/ a resolução 12/78 da CNNPA - Fardo - Peso 20 a 25 Kg com (+
ou -) 80 a 100 unidades cada um
LIMAO, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNP
MAÇA, de primeira, in natura, vermelha, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA - Caixa - peso 18 a 20 Kg cada uma
MAMAO, de primeira, in natura, tipo Havaí, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA.
MARACUJA, de primeira, in natura, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA
MAXIXE, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
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sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
MELANCIA, de primeira, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
MELÃO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
PEPINO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
PIMENTAO, de primeira, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
QUIABO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
REPOLHO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
SALSA, de primeira, em molho, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
TOMATE, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
VAGEM, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
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ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIALPARA REGISTRO DE PREÇO N°. PRP 005-2021

DECLARAÇÃO

A empresa _______________________________________, através de seu
representante
legal,
Sr.(a)
_______________
_______________,
CPF
__________________,
(cargo
na
empresa:
Diretor ou
Sócio-Gerente),
__________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE VEREDA - BA, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº PRP 0052021, que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Local e data.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO
DA EMPRESA (Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou
com o original para que se proceda à autenticação).
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº PRP 005-2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO
(MODELO)

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº
___________________DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data,
inexistem fato impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser verdade, firma a presente.

Vereda/ BA, ....... de ............................. de 20xx.

__________________________________________________
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO X
MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 005-2021

CONTRATANTE: ***********, Pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o
nº *********, com sede na *********, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr.
************, doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADA: **********, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ nº. ******, estabelecida à *******, representada neste ato pelo Sr**********,
devidamente inscrito no CPF sob o n.º ********, doravante denominado
CONTRATADA.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente considerando as
expressas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, atos
consequentes, bem assim no Pregão Presencial de Registro de Preço nº 005-2021, a
que se procedeu, todos integrantes deste instrumento, como se transcritos estivesse,
resolvem celebrar, como efetivamente o fazem, o presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de seleção das melhores propostas para formação de ata de
registro de preço para futura e eventual Aquisição de Alimentos, visando atender as
diversas secretarias, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas e
que reciprocamente outorgam e aceitam.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a seleção das melhores propostas para formação
de ata de registro de preço para futura e eventual Aquisição de Alimentos, visando
atender as diversas secretarias.
Item

Descrição

Und

Qnt

Unit

Total

As quantidades constantes dos anexos do Edital de Licitação são estimativas, não
obrigando a Administração à contratação total.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
O regime de execução dos serviços é o de empreitada por Preço LOTE.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO
A CONTRATANTE se compromete a manter funcionários que atuarão nos serviços e
será instruído pelos técnicos da CONTRATADA, reservando-se esta o direito de se
manifestar sobre a falta de condições de aprendizagem desses funcionários, sendo
nesse caso substituídos pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO
REAJUSTAMENTO DO PREÇO.
O Valor do presente contrato é R$ *******, resultado dos valores e quantidades dos
itens constantes na proposta de preço.
Parágrafo Primeiro. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito em conta,
mediante a apresentação da competente nota fiscal, sendo que do valor bruto acima
previsto será retido os impostos previstos em lei.
Parágrafo Segundo. Os valores fixados neste contrato não poderão ser reajustados
antes de decorrido o prazo de doze meses.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO
O prazo de execução dos serviços a serem contratados será de até *****, a partir da
assinatura deste contrato.
Parágrafo Único - O presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos até os limites da Lei, se houver interesse público e conveniência econômicofinanceira para o CONTRATANTE, conforme preceitua o artigo 57, inciso IV da Lei nº
8.666/93, lavrando-se o competente termo de aditamento.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS
A execução do presente contrato será custeada com os recursos próprios previstos no
Orçamento Anual do Município do Exercício de 2021.
CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
7.1. DA CONTRATADA:
7.1.1. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos sempre que solicitado.
7.1.2. A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as
obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste
Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários,
comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título,
nem mesmo ao de solidariedade;
7.1.3. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por
seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
7.1.4. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução da entrega
dos produtos, objeto deste Contrato.
7.1.5. A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer material recusado pela
Fiscalização da CONTRATANTE, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
7.1.6. Obriga-se a CONTRATADA pelas despesas com a entrega dos produtos.
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7.1.7. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
7.1.8. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na Licitação.
7.1.9. Entregar os Produtos quando solicitados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do dia e horário da ordem de fornecimento.
7.1.10. Manter um ponto de apoio no Município, com técnico qualificada 24horas
7.2. DA CONTRATANTE:
7.2.1. Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
7.2.2. Fiscalizar e conferir a prestação dos serviços entregue pela Contratada.
CLÁUSULA OITAVA – Isenção de Penalidade
8.1. Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
30% (trinta por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive
no caso de vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
9.1. A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente
de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da
CONTRATADA:
9.1.1. O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
9.1.2. A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições
estipulados;
9.1.3. O atraso injustificado no início da entrega;
9.1.4. A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
9.1.5. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por
escrito da CONTRATANTE;
9.1.6. O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da
Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
9.1.7. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma
do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
9.1.8. A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
9.1.8.1. No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com
a CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias,
a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem
prejuízo à Administração;
9.1.9. A dissolução da CONTRATADA;
9.1.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
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9.1.11. Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, 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.
9.2. A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
9.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de
21/06/93;
9.2.2. Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
9.2.2.1. A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
9.2.2.2. Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a
este os prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA MULTA.
As penalidades contratuais aplicáveis são:
a) Advertência verbal ou escrita;
b) Multas;
c) Declaração de inidoneidade e;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº
8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.
Parágrafo Primeiro. A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente
de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais
ou condições técnicas estabelecidas.
Parágrafo Segundo. As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na
implantação dos softwares solicitados;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer
das cláusulas do contrato;
c) 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de rescisão do
contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir as
perdas e danos que der causa;
d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com
o Município por prazo não superior a dois anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo Terceiro. De qualquer sanção imposta a contratada poderá, no prazo
máximo de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à contratante,
devidamente fundamentado;
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Parágrafo Quarto. As multas previstas nos itens anteriores são independentes e
poderão ser aplicadas cumulativamente;
Parágrafo Quinto. A multa definida na alínea “a” do Parágrafo segundo, poderá ser
descontada de imediato sobre o pagamento das parcelas devidas e a multa prevista
na alínea “b” do mesmo será descontada por ocasião do último pagamento;
Parágrafo Sexto. A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima
referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da
contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
Fica o licitante obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras nos limites permitidos pela Lei 8.666/93, no
art 60, § 1º e suas alterações ulteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
A contratante providenciará até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
a publicação, em extrato, do presente instrumento, que deverá ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93,
com as devidas justificativas conforme a seguir:
I. Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos:
a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II. Por acordo das partes:
a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada à
antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestação dos serviços;
III. Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO
O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo licitatório
Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP xxx/xxxx, e seus respectivos
anexos, bem como à proposta de preços vencedora, que faz parte integrante deste
contrato independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E
AOS CASOS OMISSOS
Aplica-se a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 com suas alterações posteriores, o Decreto
Federal nº 1.070/94 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos
seus casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONDIÇÕES GERAIS
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9. 1. Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários,
planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA,
referente ao objeto executado por ela;
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 da CONTRATADA;
9.4. Não será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou total o
objeto deste Contrato;
9.5. Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em
casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Vereda - BA com recusa expressa de qualquer outro
por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento
contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença
de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

xxxxxxxxxxxxxx-BA, xx de xxxxxxxxxxx de 20xx.
Contratante
Contratada
Tesmunhas:
Nome ______________________________
CPF________________________________

Nome______________________________
CPF_______________________________

