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Edital  

Processo Administrativo 012/2020 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020 

 

 Recomenda-se aos licitantes que façam uma leitura atenta dos termos do edital do 

PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO e seus anexos, atentando para a 

documentação necessária à habilitação, a forma de elaboração da proposta e o 

encaminhamento dos envelopes, observando rigorosamente os prazos 

estabelecidos; 

 Participação exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor individual conforme Lei complementar Federal 123/2006; 

 ATENÇÃO: No Acórdão TCU n.º 754-2015 – Plenário, houve expressa determinação 

para que a Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das 

empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Le 

10.520/2002, tanto na licitação quanto no contrato. Nesse contexto alerta-se para 

que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular 

proposta/lance firme e possível de cumprimento. A prática injustificada de atos, 

tais como: não mantes a proposta (ex. desistência, solicitação de troca de marca, 

não envio de amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida 

(ex. documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na 

licitação /contratação sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular 

processo administrativo. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIUM - TO, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

SRP, do tipo Menor Preço Por Item, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEL E NÃO PERECÍVEL, DESTINADOS Á MERENDA 

ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIUM – TO, 

cuja licitação foi autorizada nos autos do Processo Interno nº012/2020, a fim de selecionar a melhor 

proposta, obedecendo às condições estatuídas neste Edital e regendo-se pela legislação aplicável 

à espécie, em especial pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000 e, 

subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e suas alterações, a qual institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais e demais normas pertinentes. Este pregão será conduzido por Pregoeiro e 

respectiva Equipe de Apoio, designados em Portaria pelo Prefeito Municipal. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA” E 

“DOCUMENTAÇÃO” 

DIA: 12 de março de 2020. 

HORÁRIO: 08h15 min.  

LOCAL: Prefeitura Municipal de Pium/TO – Sala da CPL, Situada na Av: Diogenes de Brito nº 01, Setor 

Alto da Boa vista Município de PIUM – TO 

 

1.1. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente na área de “Licitações” junto à 

Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Pium - TO, no horário de 

08h00 min. às 11h00min e das 14h00min as 17h00min de segunda à quinta feira e nas sextas-feiras 

das 08h00min às 11h00min, e pelo e-mail: comissaodelicitacaocpl@gmail.com/ 

cplpiumto2019@gmail.com. 
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1.2. Se no dia acima agendado para abertura da sessão não houver expediente no órgão, o 

recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no 

primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal de Pium TO que se seguir. 

1.3. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito 

ao (à): 

1.3.1. Credenciamento do(s) representante(s) legal (ais) da(s) licitante(s); 

1.3.2. Recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”; 

1.3.3. Abertura do(s) envelope(s) “Proposta”; 

1.3.4. Divulgação da(s) licitante(s) classificada(s) e da(s) desclassificada(s); 

1.3.5. Condução dos trabalhos relativos ao lances  verbais; 

1.3.6. Abertura do(s) envelope(s) “Documentação” da(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor (es) 

preço(s); 

1.4. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Placard da Prefeitura 

Municipal de Pium/TO; 

1.4.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos 

relacionados a presente licitação serão prestados pela Comissão permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Pium/TO e pelo e-mail: comissaodelicitacaocpl@gmail.com; 

cplpiumto2019@gmail.com; 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEL E NÃO PERECÍVEL, DESTINADOS Á MERENDA 

ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIUM – TO 

conforme discriminação, quantitativos e especificações técnicas estabelecidas no Termo de 

Referência, documento Anexo I deste Edital. 

2.1.1. Os produtos ofertados pelas licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender às exigências de 

qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 

fiscalização e de qualidade. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NESTE PREGÃO 

3.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente aos objetos 

licitados deste certame, exceto consórcio, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 

3.2 Para fins de aplicação da Lei Complementar 123/2006, nesta licitação, as microempresas (ME), 

as empresa de pequeno porte (EPP) e os microempreendedores individuais (MEI’s), qualificadas 

como tais no art. 18-A e 3º da Lei Complementar 123/2006 farão jus aos mesmos benefícios, 

independentemente da receita bruta anual. 

3.3 Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre falência, 

concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, 

nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal, bem como aqueles relacionados no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 

3.3.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob  

pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 

4.1. A(s) empresa(s) participante(s) deverá (ao) se apresentar para credenciamento junto ao 

Pregoeiro com apenas um representante legal, o qual deverá estar munido da sua carteira de 

identidade (RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional), sendo o único admitido a intervir no 

procedimento licitatório no interesse da representada. 
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4.1.1. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação: 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: 

 

a.1) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; 

a.2) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria 

em exercício; 

a.3) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

a.4) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

b) se representante legal: 

 

b.1) Procuração (pública ou particular) da licitante, com poderes para que o procurador possa 

manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para a formular 

proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor 

recursos, COM FIRMA RECONHECIDA; ou, 

b.2) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 

b.3) Se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar 

acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a 

legitimidade do outorgante; 

- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), fica 

dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado 

a legitimidade do signatário. 

- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de 

pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante não faça mais 

parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”. 

- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a 

procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento, a falta de qualquer uma 

delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de 

“Habilitação”. 

 

4.2. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido 

de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de 

interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, de representar a 

licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativa a 

este Pregão. 

4.2.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 

preço. 

 

4.3. No momento do credenciamento deverão ser entregues ao Pregoeiro os seguintes 

documentos FORA DOS ENVELOPES: 

 

4.3.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
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4.3.2. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação 

desta condição será efetuada mediante apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela 

Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio) ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTA COMERCIAL. 

4.3.2.1. A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando 

do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2002. 

4.3.2.2. A certidão/declaração deverá ter sido emitida neste exercício, ou seja, em 2019, sob pena 

de não aceitabilidade. 

OBSERVAÇÃO – A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão/Declaração 

da Junta Comercial. 

 

5. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DE CREDENCIAMENTO 

5.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento 

(estatuto, contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação ou qualquer outro documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco 

esteja dentro dos envelopes de Proposta ou de Habilitação, poderão ser retirados dos respectivos 

envelopes, pelo próprio representante, que procederá a novo lacramento do envelope. 

5.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da empresa licitante retirar os 

documentos necessários que porventura estejam dentro dos envelopes de proposta e/ou de 

habilitação para providenciar as cópias para complementar a documentação para o 

credenciamento, devendo em seguida lacrar os referidos envelopes. 

5.3. O Pregoeiro poderá autenticar os documentos referentes ao credenciamento, desde que lhe 

sejam apresentados os respectivos originais. 

5.4. Não precisa do termo de credenciamento e/ou de procuração: o sócio gerente, o 

administrador eleito, o proprietário ou assemelhado, devendo estes apresentar os documentos 

previstos na alínea “a” da do item 4.1 deste Edital. 

 

6. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

6.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e documentação 

para habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com o que 

prescreve a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000 e a Lei nº 8.666/1993, no que couber 

(aplicação subsidiária), e em conformidade com este Edital e seus anexos. 

6.2. Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão, o 

interessado ou seu representante legal deverá se credenciar junto ao Pregoeiro na forma do item 

4.1 e seguintes. 

6.3. Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de novos proponentes uma vez 

que a sessão ainda não terá se iniciado. 

6.4. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 

dando-se início ao recebimento dos envelopes de proposta e habilitação apresentados pelos 

proponentes credenciados ou não. 

6.5. Os proponentes entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços 

(ENVELOPE Nº 1) e a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº 2), momento em que, com a 

abertura do ENVELOPE Nº 1, dar-se-á início à fase de classificação. 

6.6. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde 

que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não 

será motivo para exclusão do procedimento licitatório. 

 

7. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (Envelope nº 1) 

 

7.1. As licitantes deverão apresentar envelope lacrado, tendo na parte frontal os seguintes dizeres: 

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIUM TO 



  

ESTADO DO TOCANTINS 

MUNICÍPIO DE PIUM 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020  

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

(CNPJ/MF DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO DA EMPRESA) 

 

7.2. As propostas deverão ser apresentadas em original, datilografada ou impressa por qualquer 

processo eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem 

constar: 

7.2.1. Papel timbrado da empresa, ou identificado com a Razão Social e carimbo do CNPJ (MF), 

endereço, número de telefone e/ou fax, CEP, devidamente datada com a última folha contendo a 

indicação e assinatura do representante legal da empresa, do banco, da agência e dos 

respectivos códigos e número da conta corrente para efeito de emissão de nota de empenho e 

posterior pagamento, bem como a indicação do nome, número dos documentos pessoais e 

qualificação (cargo/função ocupada) do responsável pela assinatura do contrato; 

7.2.1.1 a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal da 

licitante com poderes para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta;  

7.2.1.2 a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados 

constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 02 – “Documentos de 

Habilitação”. 

7.2.2. Especificação do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características 

técnicas de todos os produtos ofertados, incluindo especificação. 

7.2.3. Cotação dos preços dos itens ofertados com base no “Termo de Referência” constante no 

Anexo I deste edital. 

7.2.3.1. As licitantes deverão indicar os preços unitários e totais por item, bem como a marca do 

fabricante, haja vista que as aquisições serão por item e não por lote; 

7.2.3.2. Nos valores propostos deverão estar inclusos todas as despesas relacionadas à execução 

do objeto, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros, encargos sociais e fretes, bem como 

deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

7.2.3.3. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos 

e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, 

desprezando-se qualquer valor além dos centavos; 

7.2.3.4. A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva responsabilidade da 

licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear alteração. 

7.2.4. Indicação do prazo de validade da proposta, ressalvado o disposto no presente subitem: 

7.2.4.1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”. 

7.2.4.2. Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “Proposta”, o mesmo será 

considerado como aceito para efeito de julgamento. 

7.3. Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da 

proposta, e caso persista o interesse desta Administração, poderá ser solicitada prorrogação geral 

da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

7.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

7.5. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

7.5.1. Contiverem cotação de objetos diversos daqueles requeridos nesta licitação. 

7.5.2. Não atendam às exigências deste Edital. 

7.5.3. Apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 
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7.5.4. Apresentar valor superior a 10% da proposta de menor preço. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1.. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR 

ITEM, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade e prazos máximos para o fornecimento, definidos neste edital e em seus anexos. 

8.2. Analisadas as propostas, serão desclassificadas as que forem elaboradas em desacordo com 

os termos deste Edital. 

8.3. Serão proclamados classificados e ainda concorrentes no certame licitatório, os proponentes 

que apresentarem as propostas com preços até 10% superiores àqueles, ou as 3 (três) melhores 

propostas, conforme disposto no art. 4º, VIII e IX da Lei nº 10.520/2002 para nova disputa, por meio 

de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, até a proclamação do 

vencedor. 

8.4. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, para a determinação da 

ordem de oferta dos lances serão consideradas o valor total de cada proposta oferecida em 

ordem crescente; 

8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, para 

apresentarem lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada de menor preço, 

seguido dos demais. 

8.6. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao menor valor classificado 

apresentado. 

8.7. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o 

valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e 

expressa menção na ata da Sessão. 

8.8. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, as 

licitantes qualificadas não manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.10. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação 

final far-se-á pela ordem crescente dos preços. 

8.10.1. Será considerada como mais vantajosa para o Fundo Municipal de Educação de PIUM TO, a 

proposta da licitante que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM, proposto e aceito, obtido na forma da 

condição anterior. 

8.10. Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao 

objeto definido neste Edital e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.11. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor 

preço, no sentido de que seja obtido melhor preço. 

8.11.1. No caso de não se realizarem lances verbais, será verificada para fins de negociação, a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação – 

Art. 11, XVI cc XI do Decreto nº 3.555/2000, se o Menor preço estiver em desacordo com o estimado 

pela Administração Municipal de Pium TO. 

8.11.2. Quando encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e examinadas, quanto ao 

objeto e valor ofertado o Pregoeiro vislumbrar a possibilidade de redução do valor da proposta 

classificada em primeiro lugar. 

8.11.3. Se não for aceita a proposta escrita de Menor preço por Item; 

8.11.4. Se a licitante detentora do menor preço desatender as exigências habilitatórias. 

a) Na ocorrência das situações previstas nos subitens 8.11.4 e 8.11.5, será examinada a oferta 

seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a 

proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 

às condições deste edital; 
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8.12. Após a fase de lances se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por 

Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP 

até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 

44, §2º da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.12.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.12.1.1. A Microempresa -ME ou a Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresente nova 

proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de 

preclusão do exercício do direito de desempate; 

8.12.1.2. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, 

serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 

estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

8.12.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s e EPP’s que se encontrem no 

limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

8.14. Verificado que a proposta de MENOR PREÇO atende às exigências fixadas neste Edital quanto 

à “proposta” e à “habilitação”, será a respectiva licitante declarada vencedora observada as 

disposições da Lei Complementar nº 123/2002. 

8.15. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato 

convocatório, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital. 

8.15.1 Para efeito de adjudicação, a empresa vencedora obriga-se, a fornecer no prazo de 02 

(dois) dias úteis da data da reunião de abertura das propostas, a PLANILHA DE READEQUAÇÃO DE 

PREÇOS adequada aos novos valores unitários e totais resultantes dos lances finais, sob pena de 

aplicabilidade das sanções previstas neste edital. 

8.15.2 A planilha, de Preços deverá ser encaminhada a Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal Pium TO. 

8.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 

anexos. 

 

9. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 2) 

 

9.1. Com vistas à habilitação na presente licitação, as empresas deverão apresentar envelope 

lacrado contendo na parte frontal os seguintes dizeres: 

 

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIUM TO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

(CNPJ/MF DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO DA EMPRESA) 

 

9.2. O Envelope nº 2 deverá conter os documentos referentes a habilitação jurídica, qualificação 

técnica, qualificação econômico financeira e regularidade fiscal e trabalhista, a seguir 

relacionados: 

 

i) Habilitação Jurídica: 
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a) Cédula de Identidade 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 

comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova 

de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame.  

 

ii) Qualificação Técnica: 

a) As proponentes deverão apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho das atividades pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

b) As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo 

esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a 

fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios. 

 

iii) Qualificação Econômico – Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data de, no máximo 60 (sessenta) dias anteriores a publicação do primeiro 

aviso desta licitação, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão. 

b) Balanço Patrimonial do último exercício social, inclusive com o Termo de Abertura e 

Encerramento, exigível e apresentado na forma da lei, registrado na Junta Comercial do Estado da 

sede da licitante, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

c) Para as empresas criadas no exercício em curso, apresentar a fotocópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrada ou autenticada, na Junta Comercial do Estado da Sede ou 

Domicilio da Licitante. 

 

iv) Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 

b) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal; 

c) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria 

competente; 

d) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria 

competente; 

d) Certidão Negativa de Débito (CND/INSS), perante a Seguridade Social; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

g) Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (CNDT); 

h) Alvará de Licença exercício de 2020; 

i) Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal (Modelo anexo). 

 

v) Outras Declarações (Modelos Anexos): 

 

a) declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos 

da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e, inexiste fato 
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superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento do disposto no art. 32, § 2º da Lei nº 

8.666/93; 

b) declaração de que no caso de realinhamento da proposta a empresa vencedora promoverá as 

adequações impreterivelmente no prazo de 02 (dois) dias, em conformidade com as exigências 

legais e de acordo com as características solicitada pela comissão de licitação, nos termos do item 

8.15.1 deste edital, para aferir valores exatos com o (os) item (s) vencido (s) na disputa de lances.  

 

vi) Outras comprovações: 

a) Comprovante de consulta junto ao CEIS- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas- 

no Endereço Eletrônico do Portal de transparência do Governo Federal 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Certidão Negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

 

Observação: 

a) O Pregoeiro, sempre quando necessário, efetuará consulta ao site da Receita Federal na internet 

para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13/09/2002, confirmando, 

ainda, a autenticidade dos demais documentos apresentados extraídos pela internet, junto aos 

sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

b) Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua português efetuada por Tradutor Juramentado e também 

devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 

c) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão 

ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 

9.3. As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins desta 

licitação, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data prevista 

para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentos de Habilitação”, salvo 

quanto a Certidão e/ou Declaração de enquadramento de microempresa- ME ou empresa de 

pequeno porte – EPP. 

9.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatórios poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor do 

setor de licitações desta Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Poderão ser 

apresentados documentos extraídos via Internet, cuja aceitação fica condicionada a verificação 

de sua autenticidade mediante acesso ao site do Órgão que os expediu. 

9.5. O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser retirado junto à 

Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de abertura da 

sessão, sob  pena de inutilização. 

9.6. As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 

os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 

restrição. 

9.6.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME’s e EPP’s, será assegurado 

o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

9.6.2. Poderá haver prorrogação do prazo para a regularização fiscal desde que a interessada 

apresente requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

9.6.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 02 (dois) dias úteis 

inicialmente concedidos. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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9.6.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

9.7. Se o detentor da melhor proposta desatender as exigências previstas neste Edital, será 

inabilitado, e o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e procederá à habilitação do licitante 

seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, 

até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 

9.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

9.8.1 no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou cumprir o disposto 

nos subitens acima; e, 

9.8.2 em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 

respectivo: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou  

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

9.9. Da sessão lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 

e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e pelos proponentes presentes. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

10.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

10.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na 

forma e nos prazos previstos no art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, devendo dar entrada na Comissão 

Permanente de Licitação, dirigindo-o ao Pregoeiro e conter o número do Processo Interno. 

10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

10.1.2.1. Caso a Decisão não possua o condão de modificar substancialmente a formulação das 

propostas pelas empresas interessadas nesta licitação, não representando, pois, uma inovação e 

sim ESCLARECIMENTO, não se fará necessário o adiamento da abertura da sessão. 

10.1.2.2. A Decisão encontrar-se-á disponibilizada às empresas interessadas através do site oficial 

desta Prefeitura Municipal de Pium. 

10.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

10.3. Dos atos praticados pelo o Pregoeiro no presente processo licitatório cabe recurso, sendo a 

manifestação da intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata 

da síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 

(três) dias. 

10.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

10.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.6. Se não reconsiderar sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à 

consideração da autoridade competente superior, a qual proferirá decisão definitiva antes da 

homologação do procedimento. 

10.7. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada na Comissão Permanente de 

Licitação, observado o disciplinamento do item 10.3. 

10.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente 

Licitação desta Prefeitura Municipal. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará POR ITEM o objeto da licitação ao 

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Gestora do Fundo Municipal 

de Educação de Pium TO, após recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro. 

11.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, caso o Pregoeiro não tenha se 

retratado de sua decisão, a Gestora do Fundo Municipal de Educação de Pium/TO adjudicará e 

homologará o procedimento licitatório ao licitante vencedor. 

 

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Secretaria Municipal de Educação, convocará 

a licitante vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da comunicação através de telefonema, FAX ou correio eletrônico, sob pena 

de decair o direito ao registro de preço, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 

da Lei nº 8.666/93. 

12.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração. 

12.3. É facultado ao Pregoeiro, caso o adjudicatário quando convocado não assinar a ata de 

registro de preço, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo, 

após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação. 

12.4. A Ata de Registro de Preços a ser firmada com o licitante adjudicatário incluirá as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto 

desta licitação, e terá validade de 12 (doze) meses. 

 

13. DA ENTREGA DOS PRODUTOS – LOCAL E PERÍODICIDADE 

 

13.1 – Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação efetuada pelo Departamento de 

Compras, de forma imediata e em quantas etapas se fizerem necessárias. 

13.1.1 - Os produtos deverão ser entregues na sede do município, 24h após a emissão da respectiva 

ordem de compras, tendo em vista se tratar de produtos perecíveis e não perecíveis que se 

destinam à merenda escolar. 

13.1.2. Os produtos deverão ser entregues na forma e prazo acima descritos, contados do 

recebimento da solicitação, caso contrário, a Secretaria Municipal de Educação promoverá 

cobrança de multa ou a rescisão do Contrato com o devido cancelamento da Nota de Empenho; 

13.1.3 A Secretaria Municipal de Educação de Pium não dispõe de locais para armazenamento de 

produtos, sejam eles perecíveis ou não. Dessa forma, a solicitação de compras será diária, 

podendo ser solicitadas grandes quantidades ou pequenas quantidades, de acordo com as 

necessidades e com o cardápio adotado. 

13.1.4 – Somente serão aceitos gêneros alimentícios de primeira qualidade, atendendo ao disposto 

na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e 

pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito, conforme tabela de especificação 

e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

14.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta da funcional programática,  

0008.0040.12.306.0014.2023, 0008.0040.12.122.0003.2024, 0008.0040.12.361.0017.2026, 

0008.0040.12.365.0015.2034, 0008.0040.12.365.0015.2035 elementos de despesa 3.3.90.30, DC 

481,474,489,528, 533 . 
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15. DO PAGAMENTO 

15.1. Homologada a licitação, será(ão) emitida(s) Nota(s) e Empenho(s) e/ou contrato(s) à favor 

da(s) Adjudicatária(s) que, após entrega do material adjudicado deverá(ão) protocolizar perante 

a Prefeitura Municipal, Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), devidamente atestada(s), sendo concedido um 

prazo de 05 (cinco) dias para conferência e aprovação, contado da(s) sua(s) protocolização(ões), 

e será(ão) paga(s), diretamente na conta corrente da(s) Adjudicatária(s),  no prazo de 30 (trinta) 

dias, contado da data da entrega do objeto. 

15.1.1 A detentora da ata deverá apresentar a NOTA Fiscal e fatura correspondentes aos produtos 

fornecidos. 

15.1.2. Somente poderão ser considerados para fins de pagamento os produtos fornecidos e 

aceitos e aprovados pela Sec. Mun. De Educação; 

15.2. O pagamento apenas será efetivado após verificação da regularidade fiscal junto ao SIAFEM, 

ou, se for o caso, com a apresentação das certidões necessárias para esse fim. 

15.3. O pagamento será efetuado em 30(trinta) dias do após a entrega dos produtos contados da 

data de entrada da nota fiscal/fatura na Diretoria de Compras. 

15.4. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de 

Empenho e vinculado à conta corrente. 

 

16. DAS SANÇÕES 

16. Se a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a Nota de 

Empenho, não assinar o contrato no prazo fixado pela Administração, recusar-se a entregar o 

objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida o direito prévio da ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada da 

C.P.L, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato ou 

instrumento equivalente e das demais cominações legais;  

16.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Edital, a Secretaria 

Municipal de Educação de Pium poderá garantir a prévia defesa da licitante vencedora, que 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem 

prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicações aqui 

constantes; 

b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre 

o valor do Contrato ou instrumento equivalente; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 

DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

16.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor 

do Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 1% (um por cento) do valor 

inadimplido. 

16.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no 

setor financeiro da Prefeitura Municipal de Pium- TO, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 

respectiva notificação. 

16.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião 

do pagamento posterior a ser efetuado pela CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 
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17.1 Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o 

aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos. 

17.2. Efetuar o pagamento da(s) empresas vencedora(s) em 30 (trinta) dias corridos após 

apresentação da Nota Fiscal e o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos 

adquiridos. 

17.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das 

especificações do Edital. 

17.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada 

através da sua C.P.L. – Comissão Permanente de Licitação. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

18.1. Efetuar a entrega do material de acordo com o item 13 deste edital. 

18.2. Efetuar a entrega do material de acordo com a especificação e demais condições 

estipuladas neste edital e no Termo de Referência. 

18.3. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação 

desta licitação. 

18.4. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos adquiridos pela Sec. Municipal de 

Educação de Pium - TO. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste 

edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

19.2. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

total do preço registrado. 

19.3. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado 

que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

19.4. O Pregoeiro poderá, no interesse da Secretaria Municipal de Educação de Pium, relevar 

omissões puramente formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não 

comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação. 

19.5. As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela Secretaria Municipal de 

Educação de Pium, nos casos de força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para 

os quais não tenha dado causa o licitante vencedor. 

19.6. Não serão aceitas propostas remetidas via Correio, fax ou e-mail. 

19.7. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados. 

19.8. São partes integrantes deste Edital: 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo III – Modelo de declaração para formular propostas, lances verbais e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. (Credenciamento); 

Anexo IV - Declaração que Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação; 

Anexo V - Declaração que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

Anexo VI - Declaração de que: não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

Anexo VII - Declaração de que: no caso de realinhamento da proposta a empresa vencedora 

promoverá as adequações impreterivelmente no prazo de 02 (dois) dias. 

Anexo VIII – Modelo de Proposta; 
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ANEXO IX – Minuta do Contrato; 

 

19.9.  O Fundo Municipal de Educação de Pium reserva-se o direito de revogar total ou 

parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, 

não cabendo as licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do 

art. 59 da citada lei. 

19.10. O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que argüidas até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para abertura da sessão do certame no endereço indicado no 

preâmbulo deste Edital, pelo telefone (63) 3368-1228, no horário das 08h: 00 às 11h: 00 e das 14h: 00 

às 17h: 00 horas e pelo e-mail comissaodelicitacaocpl@gmail.com. 

19.11. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo o Pregoeiro, de acordo com o que reza a 

Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993. 

19.12. É competente o Foro da Comarca de Pium- TO para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

presente licitação. 

 

 

 

Pium - TO, 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

_________________________________ 

Antônio Augusto P. Braga 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020-FME 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. JUSTIFICATIVA: A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, 

que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas 

Unidades de Ensino do Município Pium - TO, garantindo melhoria do rendimento escolar e 

segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de 

atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 

biológicas entre as faixas etárias.  

2. OBJETIVO: O presente termo visa o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 

gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para suprir as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação de Pium – TO, referentes a merenda escolar nas escolas da rede de ensino 

de Pium – TO. 

 

3.  RELAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS: 

 

 

 

LOTE 01- NÃO PERECÍVEIS 
 
 

  ITEM PRODUTO  QT.   UN. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VALOR 

UNITÁRIO 

  VALOR  

TOTAL 

1.  ARROZ  1.800 
UND \ 

5. kg 

ARROZ BENEFICIADO Grupo Beneficiado Subgrupo 

Branco Polido Classe Longo Fino, Tipo 1. O Produto não 

deve apresentar grãos disformes, percentual de impurezas 
acima de 5% (Grãos queimados, pedras, cascas e 

carunchos), Cheiro forte, intenso e não característica 

preparação Dietética final inadequada, embalagem devem 

estar intacta, acondicionada em pacotes de 5kg, em 
polietileno transparente, prazo de validade mínimo de 

6meses a partir da data de entrega, a rotulagem deve conter 

no mínimo as seguintes informações: Nome ou marca 

ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais.      18,28 

      32.904,00                

2.  
ACHOCOLATADO 

EM PÓ 
700 

UND 

400 g 

ACHOCOLATADO EM PÓ - Instantâneo, solúvel, obtido 

pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, 

maltodextrina, leite em pó e/ou soro, constituído de pó fino 

e homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e 

materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 

3%. onte de vitaminas  

(A, B1, B2, B3, B6, C, D) isento de gorduras totais e 
gorduras saturadas, gorduras trans acondicionado em 

pacote de polietileno, recipiente de polietileno ou de folha 6,77 

            4.739,00       
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de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 

limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e Procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

3.  AÇÚCAR  1.500 
UND 2. 

kg 

AÇÚCAR CRISTAL Sacarose obtida a partir do caldo de 

cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprio, sabor 
doce, sem umidade, sem fermentação, isento de sujidades, 

parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. 

Embalado em sacos plásticos íntegros hermeticamente 

fechados, contendo 2 kg. Não deve apresentar sujidade, 
umidade, bolor, rendimento insatisfatório A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data 

de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 5,42 

            8.130,00 

4.  
ADOÇANTE 

DIETÉTICO  
20  

UND.  

200ml 

ADOÇANTE DIETÉTICO líquido contendo os seguintes 

ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais: Ciclamato de 

sódio, e sacarina sódica, conservantes: Ácido benzoico, 

metilparbeno. Não contendo quantidade significativa de 

carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gordura trans, fibra alimentar e sódio 7,73 

154,60 

5.  AMIDO DE MILHO 500 
UND 

500 g 

 AMIDO DE MILHO - Produto amiláceo extraído do milho, 

fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 

matérias terrosas, fungos e parasitos, não podendo estar úmidos, 

fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir 

ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade 

máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e 

resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - Embalagem íntegra de 500g de 

peso liquido, deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 5,37 

2.685,00 

6.  AVEIA EM FLOCOS  50 
UND 

250G 

AVEIA EM FLOCOS, embalagem de 250 grs. polietileno, caixa ou 

lata, atóxico, resistente, contendo no máximo de produto. produto 

obtido pela moagem de semente de aveia (avena sativa, l.), 

beneficiada. os flocos de aveia devem ser fabricados com produto 

de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em 

perfeito estado de conservação. será rejeitada os flocos de aveia 

que apresente odor oxidado e/ou de mofo. ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. as embalagens devem ter capacidade máxima de 

500gr. serão adotados os padrões microbiológicos estabelecidos na 

resolução rdc nº.12, de 02/01/01, anvisa/ms; deve ser produzida, 

embalada e rotulada dentro dos padrões legais como determina 

com a resolução - cnnpa nº 12, de 24/07/1978. validade: mínimo de 

6 (seis) meses da data de entrega do requisitante. 5,02 

251,00 

7.  
BISCOITO TIPO 

CREAM CRACKER 
1000 

UND 

800 g 

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, isenta de gordura trans, de 

boa qualidade (não quebradas) . DE  

ACORDO COM A NTA-48 DO DECRETO ESTADUAL N°12.486 

DE 20/10/78. O PRODUTO DEVE SER  

AUSENTE DE GORDURA TRANS E CONTER FARINHA DE 

TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E  

ÁCIDO FÓLICO.  Embalagem íntegra de 800g de peso liquido. A 

embalagem deve conter etiqueta de identificação, lote, e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega ao requisitante. 9,92 

9.920,00 

8.  
BISCOITO 

MAISENA 
700 

UND 

400 g 

BISCOITO TIPO MAISENA.  com rotulagem de ingredientes de. 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 

gordura vegetal, creme de milho ou amido de milho, açúcar 

invertido, carbonato de cálcio, sal, estabilizante: lecitina de soja, 
fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de 

sódio, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio, 

aromatizante. umidade máxima de 14%. DE ACORDO COM A 

NTA-48 DO DECRETO N°12.486 DE 20/10/78. Embalagem 

íntegra, de 400g de peso liquido.  A embalagem deve conter 

etiqueta de identificação, lote e data de fabricação. O prazo de 6,06 

4.242,00 
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validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de entrega 

ao requisitante. 

9.  
BISCOITO TIPO 

ROSQUINHA 
1000 

UND 800 

g 

BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO, de boa qualidade (não 

quebradas) . isenta de lactose.  

Embalagem íntegra de 800g de peso liquido. A embalagem deve 

conter etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo de 

validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de entrega. 9,87 

9.870,00 

10.  CAFÉ  500 
UND 

250 g 

CAFÉ torrado e moído, tradicional, com selo de pureza ABIC , 

isento de glúten, aparência: pó homogêneo, fino; cor: variando do 

castanho claro ao castanho escuro; sabor e cheiros próprios; 

Embalagem íntegra , de 250g de peso liquido , a embalagem deve 

ser primária, própria, fechada, constando identificação do 

produto, inclusive classificação e data de fabricação e validade . 

O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a partir da data 

de entrega.  5,46 

2.730,00 

11.  CANELA 20 
UND 10 

G 

CANELA em casca. Embalagem íntegra, de 10g de peso liquido, a 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de fabricação. 4,21 

84,20 

12.  
CEREAL INFANTIL 

DE ARROZ 
300 

UND 

230 g 

CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE ARROZ, a partir 

de 06 meses de idade, de flocos de arroz, composto por nutrientes 

essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro, 

embalagem íntegra, de 230g de peso liquido. Validade mínima de 3 

meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes informações nome ou marca, ingredientes, 

data de validade, lote e informações nutricionais.     8,82 

2.646,00 

13.  
CEREAL INFANTIL 

DE AVEIA 
300 

UND 

230 g 

CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE AVEIA 

Suplemento de cereal infantil, composto por nutrientes essenciais 

como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro, embalagem íntegra, 

de 230g de peso liquido. Validade mínima de 3 meses a partir da 

data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações nome ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 

informações nutricionais.     7,79 

2.337,00 

14.  
CEREAL INFANTIL 

DE MILHO 
300 

UND 

230 g 

CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE MILHO a partir 

de 06 meses de idade, de flocos de milho, composto por nutrientes 

essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro, 

embalagem íntegra, de 230g de peso liquido. Validade mínima de 3 

meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes informações nome ou marca, ingredientes, 

data de validade, lote e informações nutricionais.     7,79 

2.337,00 

15.  COCO RALADO  100 
UND. 

100G 

COCO RALADO, Úmido adoçado, embalagem de 100g. Produto 

de boa qualidade, com sabor, odor e textura característicos do 

produto. O produto deve ser obtido do endosperma do fruto do 

coqueiro (cocos nucifera l.), através de processo tecnológico 

adequado, podendo ser parcialmente desengordurado ou não. 

aspecto, cor, odor e sabor característicos, umidade max.de 4% e 

acidez mx de 4,5%. as características físicas, microbiológicas, 

pesos e medidas, acondicionamento, higiene e rotulagem deve estar 

de acordo com a RESOLUÇÃO- RDC N°83 DE 15/09/2000 

ANVISA/MS.  Validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega do produto ao requisitante. 3,53 

353,00 

16.  
CORANTE DE 

AÇAFRÃO 
70,0 KG 

CORANTE DE AÇAFRÃO, natural, fino, homogêneo obtido de 

frutos maduros limpos, dessecados e moídos. Embalagem íntegra, 

tipo pacote de polietileno de 500g de peso liquido. A embalagem 

deve conter etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo 

de validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de 

entrega. 24,70 

1.729,00 

17.  
CORANTE DE 

URUCUM  
150,0 KG 

CORANTE DE URUCUM natural de urucum, fino, homogêneo 

obtido de frutos maduros limpos, dessecados e moídos. Embalagem 

íntegra, tipo pacote de polietileno de 500g de peso liquido. A 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega.   19,70 

2.955,00 
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18.  CUSCUZ DE MILHO   700 
UND 

500 g 

CUSCUZ DE MILHO, farinha de milho flocada enriquecida com 

ferro, ácido fólico e vitamina B12. Embalagem íntegra de 500g de 

peso liquido. A embalagem deve conter etiqueta de identificação e 

data de fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 

meses a partir da data de entrega.  2,72 

1.904,00 

19.  
EXTRATO DE 

TOMATE  
1.500 

UND 

340 g 

EXTRATO DE TOMATE - do tipo "concentrado"; produto 

resultante da concentração da polpa de tomate por processo 

tecnológico; preparado com frutos maduros, selecionados, sem 

pele, sem sementes e corantes artificiais. O produto deve estar 

isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. 

Isento de sujidades e fermentação.  Embalagem íntegra tipo lata ou 

sache tetra brik de 340g . A embalagem deve conter etiqueta de 

identificação, lote e data de fabricação informações nutricionais. 

Suas condições deverão estar de acordo com a DC 276/03 e suas 

posteriores alterações.  O prazo de validade deve ser superior a 03 

meses a partir da data de entrega.    3,36 

5.040,00 

20.  
FARINHA DE 

TRIGO 
800 

UND 

1.kg 

FARINHA DE TRIGO sem fermento, enriquecida com ácido fólico 

e ferro. Embalagem íntegra de 1,0 kg de peso liquido. A embalagem 

deve conter etiqueta de identificação, lote e data de fabricação. O 

prazo de validade ser superior a 03 meses a partir da data de 

entrega. 5,63 

4.504,00 

21.  FARINHA DE PUBA  1.000,0 KG 

FARINHA DE MANDIOCA TIPO PUBA FINA. Embalagem 

íntegra, tipo pacote de polietileno de no  

Máximo 5,0 kg de peso liquido. Livre de misturas, resíduos ou 

impurezas, não deve apresentar odor forte e intenso (não 

característicos do produto) além de coloração anormal. O prazer 

de validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de 

entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações nome ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 

informações nutricionais.  8,98 

8.980,00 

22.  FARINHA LACTEA 500 
UND 

230g 

FARINHA LÁCTEA, Flocos de cereal infantil, Farinha láctea, 

composto por nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, 

Vitamina C e Ferro, embalagem íntegra, de 230g de peso liquido. 

Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações nome 

ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais.     12,71 

6.355,00 

23.  FLOCÃO DE MILHO 1000 
UND 

500g 

FLOCÃO DE MILHO, Farinha de milho flocada, enriquecido de 

ácido fólico e ferro. Embalagem íntegra de 500g de peso liquido. A 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega. 3,68 

3.680,00 

24.  FEIJÃO  1.000 
UND 1. 

kg 

FEIJÃO tipo I, classe carioca, não excedendo 15% de umidade e 

2% de impurezas e materiais estranhos. natural, constituído de no 

mínimo 90% de grãos inteiros e correspondentes à variedade no 

tamanho e cor, maduros, limpos e secos. deve estar de acordo com 

a legislação vigente. O produto deverá apresentar certificado de 

classificação de grão e cereais. Embalagem primaria saco plástico 

atóxico, transparentes, resistente e devidamente produzido, 

embalado e rotulado conforme PORTARIA M.A. 161,  

24/07/87.Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 1,0kg de 

peso liquido. A embalagem deve conter etiqueta de identificação e 

data de fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 

meses a partir da data de de entrega.  9,46 

9.460,00 

25.  
FERMENTO 

QUIMICO PARA 

BOLO 

400 
UND 

100 g 

FERMENTO QUÍMICO, em pó químico embalagem de peso médio 

100g. Embalagem integra com validade superior a 03 meses. 

3,02 

1.208,00 

26.  
FERMENTO 

QUIMICO PARA 

PÃO 

100 
UND 10 

g 

FERMENTO BIOLÓGICO, seco instantâneo embalagem de peso 

10g. Embalagem integra com validade superior a 03 meses. 

0,96 

96,00 

27.  FUBÁ DE MILHO  100 
UND 

500 g 

FUBÁ DE MILHO, tipo mimoso, fino. Embalagem íntegra de 500g 

de peso liquido. A embalagem deve conter etiqueta de identificação 

e data de fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 

meses a partir da data de entrega. 2,34 

234,00 

28.  
GELATINA DE 

ABACAXI 
300 

UND 

35g 

GELATINA, Pó para preparo de gelatina, sabor artificial de 

abacaxi. Embalagem íntegra, de 35g de peso liquido, a embalagem 

deve conter etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo 

de validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de 

fabricação. 1,72 

516,00 



  

ESTADO DO TOCANTINS 

MUNICÍPIO DE PIUM 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

 

29.  
GELATINA DE 

FRUTAS 

VERMEHAS 

200 
UND 35 

g 

GELATINA Pó para preparo de gelatina, sabor artificial de frutas 

vermelhas. Embalagem íntegra, de 35g de peso liquido, a 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de fabricação. 1,72 

344,00 

30.  
GELATINA DE 

LIMÃO 
200 

UND 35 

g 

GELATINA, Pó para preparo de gelatina, sabor artificial de limão. 

Embalagem íntegra, de 35g de peso liquido, a embalagem deve 

conter etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo de 

validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de 

fabricação. 1,72 

344,00 

31.  
GELATINA DE 

MARACUJÁ 
200 

UND 

35g 

GELATINA, Pó para preparo de gelatina, sabor artificial de 

maracujá. Embalagem íntegra, de 35g de peso liquido, a 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de fabricação. 1,72 

344,00 

32.  
GELATINA DE 

MORANGO 
200 

UND 

35g 

GELATINA Pó para preparo de gelatina, sabor artificial de 

morango. Embalagem íntegra, de 35g de peso liquido, a 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de fabricação. 1,72 

344,00 

33.  GELATINA DE UVA  200 
UND 35 

g 

GELATINA Pó para preparo de gelatina, sabor artificial de uva. 

Embalagem íntegra, de 35g de peso liquido, a embalagem deve 

conter etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo de 

validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de 

fabricação. 5,15 

1.030,00 

34.  
MACARRÃO PADRE 

NOSSO 
1.500 

UND 

500 g 

MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO, massa de sêmola, com ovos. 

Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 500 g de peso 

liquido. A embalagem deve conter etiqueta de identificação e data 

de fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega. OBS o macarrão deverá permanecer 

integro após cozimento sob pena de devolução em caso de 

desmanche.  3,75 

5.625,00 

35.  
MACARRÃO 

PARAFUSO 
2.000 

UND 

500 g 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO, massa de sêmola, com ovos. 

Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 500 g de peso 

liquido. A embalagem deve conter etiqueta de identificação e data 

de fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega-os o macarrão deverá permanecer 

integro após cozimento sob pena de devolução em caso de 

desmanche.  3,75 

7.500,00 

36.  MARGARINA  800 
UND 1. 

kg 

MARGARINA - cremosa com sal. Produzida exclusivamente de 

gordura vegetal, sem gordura trans, com adição de sal, em potes 

de polipropileno com lacre entre a tampa e o pote, resistentes, que 

garantam a integridade do produto até o momento do consumo, 

conforme portaria 372 de 04/09/1997 e suas alterações 

posteriores, contendo peso líquido 1 Kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante.   11,52 

9.216,00 

37.  
MILHO CANJICA 

AMARELO 
300 

UND 

500 g 

MILHO PARA CANJICA - produto dos grãos ou pedaços dos 

grãos de milho provenientes da espécie (Zea Mays, L.) que 

apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em função do 

processo de escarificação mecânica ou manual (degerSinação). 

Os grãos devem ser de cor amarela, de primeira qualidade, 

beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Embalagem de polietileno de baixa densidade, Embalagem 

íntegra, tipo pacote de polietileno de 500g de peso liquido. A 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega.  2,85 

855,00 

38.  MILHO DE PIPOCA 50 und 500g 

MILHO P/ PIPOCA. características técnicas: milho para pipoca, 

grupo duro, classe amarelo, tipo 1. PORTARIA N° 854 DE 

08/11/76. . Embalagem primária: sacos de polietileno atóxico, 

transparente resistente, termos soldado, pacotes de 500 g. Data de 

fabricação: máximo de 30 dias anteriores ao ato da entrega. 

embalado, processado e transportado conforme a legislação 

vigente. pacote c/ 500 gr. 3,02 

151,00 
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39.  MILHO VERDE  800 
UND 

200 g 

MILHO VERDE, em conserva. Embalagem íntegra, tipo pacote de 

polietileno de 200g de peso liquido. A embalagem deve conter 

etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo de validade 

deve ser superior a 03 meses a partir da data de entrega.  4,50 

3.600,00 

40.  ÓLEO DE CANOLA  10,0 L 

ÓLEO DE CANOLA, refinado tipo I. Embalagem íntegra, tipo 

garrafa plástica ou lata de 900 ml de peso liquido. Não 

apresentando amassamento, vazamento e abaulamento. A 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega.  10,41 

104,10 

41.  ÓLEO DE SOJA  1.500 
UND 

900 ml 

ÓLEO DE SOJA, refinado tipo I. Embalagem íntegra, tipo garrafa 

plástica ou lata de 900 ml de peso liquido. Não apresentando 

amassamento, vazamento e abaulamento. A embalagem deve conter 

etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo de validade 

deve ser superior a 03 meses a partir da data de entrega.  5,60 

8.400,00 

42.  POLVILHO DOCE 1.000 
UND 

1.kg 

POLVILHO DOCE, tipo 1, de mandioca. A embalagem íntegra de 

1,0 kg de peso liquido. A embalagem deve conter etiqueta de 

identificação e data de fabricação. O prazo de validade deve ser 

superior a 03 meses a partir da data de entrega. 6,00 

6.000,00 

43.  
PROTEINA DE SOJA 

TEXTURIZADA 
1.000 

UND 

500g 

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA (PTS), de coloração 

marrom escura. Embalagem íntegra, de 500g de peso liquido, a 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega.  12,19 

12.190,00 

44.  SAL  150 
UND 1. 

kg 

SAL refinado iodado. Embalagem íntegra, tipo pacote de 

polietileno de 1,0 kg de peso liquido. A embalagem deve conter 

etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo de validade 

deve ser superior a 03 meses a partir da data de entrega.  1,80 

270,00 

45.  SARDINHA 100 
UND 

125 g 

SARDINHA, Pescado de sardinhas em conserva de seu próprio 

suco e óleo comestível / azeite alimento fonte de proteínas e Ômega 

3. Embalagem íntegra tipo lata de 125 g de peso liquido. A 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega. 6,36 

636,00 

46.  
SUCO 

CONCENTRADO 

DE CAJU 

800 
UND 

500 ml 

SUCO CONCENTRADO DE CAJU, Preparado líquido para 

refresco de frutas, com rendimento de 1/10 parte, NÃO 

ADOÇADO, preparado por meio de processo tecnológico 

adequado, não fermentado, de cor, aroma e sabor característicos 

da fruta, submetido a tratamento que assegure sua conservação e 

apresentação até o momento do consumo. Embalagem íntegra, tipo 

garrafa de vidro ou de plástico de 500ml de peso liquido, em 

garrafas PET (polietileno tereflalado), com prazo de validade 

superior a 03 meses da entrega para o requisitante.  A embalagem 

deve conter etiqueta de identificação, lote e data de fabricação. 6,18 

4.944,00 

47.  
SUCO 

CONCENTRADO DE 

MANGA 

800 
UND 

500 ml 

SUCO CONCENTRADO DE MANGA, Preparado líquido para 

refresco de frutas, com rendimento de 1/10 parte, NÃO 

ADOÇADO, preparado por meio de processo tecnológico 

adequado, não fermentado, de cor, aroma e sabor característicos 

da fruta, submetido a tratamento que assegure sua conservação e 

apresentação até o momento do consumo. Embalagem íntegra, tipo 

garrafa de vidro ou de plástico de 500ml de peso liquido, em 

garrafas PET (polietileno tereflalado), com prazo de validade 

superior a 03 meses da entrega para o requisitante.  A embalagem 

deve conter etiqueta de identificação, lote e data de fabricação. 6,18 

4.944,00 

48.  
SUCO 

CONCENTRADO DE 

MARACUJÁ 

700 
UND 

500 ml 

SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, Preparado líquido para 

refresco de frutas, com rendimento de 1/12 parte, NÃO 

ADOÇADO, preparado por meio de processo tecnológico 

adequado, não fermentado, de cor, aroma e sabor característicos 

da fruta, submetido a tratamento que assegure sua conservação e 

apresentação até o momento do consumo. Embalagem íntegra, tipo 

garrafa de vidro ou de plástico de 500ml de peso liquido, em 

garrafas PET (polietileno tereflalado), com prazo de validade 

superior a 03 meses da entrega para o requisitante.  A embalagem 

deve conter etiqueta de identificação, lote e data de fabricação. 9,08 

6.356,00 

49.  
SUCO 

CONCENTRADO 

DE UVA 

500 
UND 

500 ml 

SUCO CONCENTRADO DE UVA, Preparado líquido para 

refresco de frutas, com rendimento de 1/3 parte, NÃO ADOÇADO, 

preparado por meio de processo tecnológico adequado, não 

fermentado, de cor, aroma e sabor característicos da fruta, 

submetido a tratamento que assegure sua conservação e 

apresentação até o momento do consumo. Embalagem íntegra, tipo 

garrafa de vidro ou de plástico de 500ml de peso liquido, em 7,43 

3.715,00 
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garrafas PET (polietileno tereflalado), com prazo de validade 

superior a 03 meses da entrega para o requisitante.  A embalagem 

deve conter etiqueta de identificação, lote e data de fabricação. 

50.  
SUCO 

CONCENTRADO DE 

GOIABA 

300 
UND 

500 ml 

SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, Preparado líquido para 

refresco de frutas, com rendimento de 1/4 parte, NÃO ADOÇADO, 

preparado por meio de processo tecnológico adequado, não 

fermentado, de cor, aroma e sabor característicos da fruta, 

submetido a tratamento que assegure sua conservação e 

apresentação até o momento do consumo. Embalagem íntegra, tipo 

garrafa de vidro ou de plástico de 500ml de peso liquido, em 

garrafas PET (polietileno tereflalado), com prazo de validade 

superior a 03 meses da entrega para o requisitante.  A embalagem 

deve conter etiqueta de identificação, lote e data de fabricação. 7,08 

2.124,00 

51.  
SUCO 

CONCENTRADO DE 

ACEROLA 

500 
UND 

500 ml 

SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA, Preparado líquido para 

refresco de frutas, com rendimento de 1/4 parte, NÃO ADOÇADO, 

preparado por meio de processo tecnológico adequado, não 

fermentado, de cor, aroma e sabor característicos da fruta, 

submetido a tratamento que assegure sua conservação e 

apresentação até o momento do consumo. Embalagem íntegra, tipo 

garrafa de vidro ou de plástico de 500ml de peso liquido, em 

garrafas PET (polietileno tereflalado), com prazo de validade 

superior a 03 meses da entrega para o requisitante.  A embalagem 

deve conter etiqueta de identificação, lote e data de fabricação. 7,08 

3.540,00 

52.  
TEMPERO 

ALHO/SAL  
200,0 KG 

Tempero de alho e sal, com sal iodado, isento de pimenta. 

Embalagem íntegra de 1,0 kg de peso liquido. A embalagem deve 

conter etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo de 

validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de entrega. 9,73 

1.946,00 

53.  VINAGRE BRANCO 100 
UND 

750 ml 

Vinagre de álcool, de coloração clara. Embalagem íntegra, com 

750 ml de peso liquido. A embalagem deve conter etiqueta de 

identificação e data de fabricação. O prazo de validade deve ser 

superior a 03 meses a partir da data de entrega.  3,69 

369,00 

54.  LOTE 02 - FRUTAS E VERDURAS 

 

55.  ABACAXI 300,0 KG 

ABACAXI, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediaria, tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

característica. 3,69 

1107,00 

56.  
ABOBRINHA 

VERDE 
200,0 KG 

ABÓBRINHA VERDE, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediaria tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 

no Máximo 5,0kg de peso liquido. 5,74 

1148,00 

57.  
ABOBORA 

MADURA OU 

KABUTIÁ 

800 KG 

ABÓBORA KABUTIA OU MADURA, produtos frescos e com grau 

de maturação intermediária tamanho uniforme mediano, lavado. 

Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 

no Máximo 5,0 kg de peso liquido.  4,89 

3912,00 

58.  ALHO 150 KG 

ALHO graúdo do tipo comum fisiologicamente desenvolvido com 

bulbos curados, sem choca mento, danos mecânicos ou causados 

por pragas. 24,10 

3615,00 

59.  BANANA  2.000 KG 

BANANA, tipo prata, ou similar, produtos frescos e com grau de 

maturação intermediária tamanho uniforme mediano, lavado, com 

presença de penca, sem exposição da polpa. Deverá apresentar 

odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar 

perfurações, machucados, coloração não característica.  5,58 

11160,00 

60.  BATATA DOCE  100 KG 

BATATA DOCE, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediaria tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 

no Máximo 5,0kg de peso liquido. 5,39 

539,00 

61.  BATATA INGLESA 700 KG 

BATATA INGLESA, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediaria, tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 
no Máximo 5,0 kg de peso liquido.  5,73 

4011,00 
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62.  BETERRABA  500 KG 

BETERRABA, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária. Deverá apresentar odor agradável, 

consistência firme, não deverá apresentar perfurações 

machucados, coloração não característica.  Embalagem 

íntegra, tipo pacote de polietileno de no Máximo 5,0 kg de 

peso liquido. 5,41 

2705,00 

63.  CEBOLA  1000 KG 

CEBOLA BRANCA, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária tamanho uniforme mediano. Deverá apresentar odor 

agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 

machucados, coloração não característica. Embalagem íntegra, 

tipo pacote de polietileno de no Máximo 5,0 kg de peso liquido.  5,41 

5410,00 

64.  CENOURA  1.500 KG 

CENOURA, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediaria tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 

no Máximo 5,0 kg de peso liquido.  5,06 

7590,00 

65.  CHUCHU 200 KG 

CHUCHU, produtos frescos tamanho uniforme mediano. Deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 

no Máximo 5,0 kg de peso liquido.  5,54 

1108,00 

66.  LARANJA 1.500 KG 

LARANJA, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediaria, tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

caracteristica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 

no máximo 5,0 kg de peso liquido. 3,73 

5595,00 

67.  LIMÃO  100 KG 

LIMÃO, produtos frescos e com grau de maturação intermediaria 

tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá apresentar odor 

agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 

machucados, coloração não característica. Embalagem íntegra, 

tipo pacote de polietileno de no Máximo 5,0kg de peso liquido. 5,73 

573,00 

68.  MAÇÃ 500 KG 

MAÇÃ, produtos frescos e com grau de maturação intermediaria 

tamanho uniforme mediano, lavada. Deverá apresentar odor 

agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 

machucados, coloração não característica. Embalagem íntegra, 

tipo pacote de polietileno de no Máximo 3,0kg de peso liquido. 8,36 

4180,00 

69.  MAMÃO 300,0 KG 

MAMÃO, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência 

firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração 

não característica. 5,64 

1692,00 

70.  MANDIOCA  500,0 KG 

MANDIOCA mansa, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária lavado. Deverá apresentar odor agradável, 

consistência firme, não deverá apresentar perfurações 

machucados, coloração não característica. Embalagem íntegra, 

tipo pacote de polietileno de no Máximo 5,0 kg de peso liquido.  5,79 

2895,00 

71.  MELÃO 200 KG 

MELÃO, produtos frescos e com grau de maturação intermediaria 

tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá apresentar odor 

agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 

machucados, coloração não característica. Embalagem íntegra, 

tipo pacote de polietileno de no Máximo 3,0kg de peso liquido. 6,08 

1216,00 

72.  MELANCIA  2000 KG 

MELANCIA, produto fresco e com grau de maturação 

intermediária, tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

característica. 3,38 

6760,00 

73.  
MEXERICA 

POCAM 
100 KG 

MEXERICA pocam, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediaria tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 

no Máximo 3,0kg de peso liquido. 6,46 

646,00 

74.  REPOLHO  1.000 KG 

REPOLHO Branco, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediaria tamanho uniforme mediano. Deverá apresentar odor 

agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 

machucados, coloração não característica. Embalagem íntegra, 

tipo pacote de polietileno de no Máximo 5,0 kg de peso liquido. 4,77 

4770,00 
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75.  TOMATE  1.000 KG 

TOMATE, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediaria tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 

apresentar perfurações, machucados, coloração não 

característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de 

no Máximo 5,0 kg de peso liquido.  7,79 

7790,00 

76.  LOTE 03 - LEITE PASTEURIZADO 

77.  LEITE EM PÓ  200,0 KG 

LEITE EM PÓ, integral, não modificado, instantâneo com alta 

dissolução, pó fino sem grumos, enriquecido com vitaminas e 

minerais. Umidade máxima de 3.5%. Composição mínima na 

porção de 100g: proteínas lácteas mínimas de 18% e gorduras 

totais máxima de 26%.  Embalagem íntegra, com 400g de peso 

liquido. em sacos de polietileno metalizado, produzido e rotulado 

dentro dos padrões que determina a PORTARIA M.A. - 369 DE 

04/09/97. o produto deve ter Registro Do MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA. Isento de sinais de sujidade, corpos estranhos 

ao produto, intenso ou problemas de vedação da embalagem. A 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega.   37,27 

7454,00 

78.  
LEITE 

PASTEURIZADO 

ZERO LACTOSE  

50 L 

Leite pasteurizado, zero lactose, embalagem íntegra, de 1,0 litro 

de peso liquido. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações nome ou marca, ingredientes, data de validade, lote 

e informações nutricionais.     8,11 

405,50 

79.  
LEITE 

PASTEURIZADO 
7.000 L 

Leite pasteurizado UHT, embalagem íntegra, de 1,0 litro de peso 

liquido. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações nome ou marca, ingredientes, data de validade, lote 

e informações nutricionais.     4,84 

33880,00 

80.  
QUEIJO TIPO 

MUSSARELA  
50 KG 

Queijo tipo muçarela, embalagem íntegra, A rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes informações nome ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.     32,64 

1632,00 

81.   

LOTE 04 - PÃES E ROSCAS 

- 

82.  PÃO PARA 

CACHORRO 

QUENTE 

3.000 UND Pão para Cachorro Quente. Deverá apresentar odor agradável, 

consistência firme, e aparência agradável, não devem estar 

amassados e de coloração não característica.  Unidades com 

peso médio de 50 gramas de peso líquido. 0,93 

2,79 

83.  PÃO DOCE 400 KG Pão doce. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

e aparência agradável, não devem estar amassados e de 

coloração não característica.  Unidades com peso médio de 50 

gramas de peso líquido. (400,0KG = 8.000 UNIDADES TOTAIS) 19,31 

7724,00 

84.  PÃO FRANCÊS 1.200 KG Pão francês. Deverá apresentar odor agradável, consistência 

firme, e aparência agradável, não devem estar amassados e de 

coloração não característica.  Unidades com peso médio de 50 

gramas de peso líquido. (1.200,0KG = 24.000 UNIDADES 

TOTAIS) 18,64 

22.368,00 

85.   

LOTE 05 - CARNES 

86.  
CARNE BOVINA EM 

CUBOS DE 2ª 

MAGRA 

500 KG 

Carne bovina de classificação de 2ª cortes em cubos medianos de 

aproximadamente 3x3 cm. O percentual de gordura deve ser 

inferior a 15% do produto final. Produto fresco, deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme. Não pode 

apresentar formação de cristais de gelo, sangue em demasia,  

perfurações, machucados e coloração escurecida ou não 

característica ao produto. Embalagem íntegra, tipo pacote 

polietileno de no máximo 1,0 kg de peso liquido, deve apresentar 

selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).  28,13 

14.065,00 

87.  
CARNE BOVINA 

(COSTELA) 

 

200 
KG 

Carne bovina de classificação costela. O percentual de gordura 

deve ser inferior a 20% do produto final. Produto fresco, deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme. Não pode 

apresentar formação de cristais de gelo, sangue em demasia, 

perfurações, machucados e coloração escurecida ou não 

característica ao produto. Embalagem íntegra, tipo pacote 

polietileno de no máximo 5,0 kg de peso liquido. deve apresentar 

selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).  18,64 

3.728,00 
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88.  
CARNE BOVINA 

MOÍDA DE 2ª 

MAGRA 

5.000 KG 

Carne bovina de classificação de 2°, magra moída. O percentual 

de gordura deve ser inferior a 15% do produto final. Não estar 

acrescido de água na composição.  Produto fresco, deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme. Não pode 

apresentar formação de cristais de gelo, sangue em demasia, 

perfurações, machucados e coloração escurecida ou não 

característica ao produto. Embalagem íntegra, tipo pacote 

polietileno de no máximo 1,0 kg de peso liquido. deve apresentar 

selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).  28,79 

143.950,00 

89.  CARNE DE SOL 500 KG 

Carne bovina de classificação de 2°, salgadas secas ao sol, 

cortada em fatias tipo bifes medianos. O percentual de gordura 

deve ser inferior a 15% do produto final. Produto fresco, deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme. Não pode 

apresentar formação de cristais de gelo, sangue em demasia, 

perfurações, machucados e coloração escurecida ou não 

característica ao produto. Embalagem íntegra, tipo pacote de 

polietileno de no máximo 5,0 kg de peso liquido.  deve 

apresentar selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).   34,56 

17.280,00 

90.  
FRANGO (COXAS-

SOBRECOXAS) 
5.000 KG 

Frango de granja, cortes contendo apenas coxa e sobre coxa 

congelados. Embalagem plástica íntegra, a embalagem deve 

conter etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo de 

validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de 

entrega. deve apresentar selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).  13,51 

67.550,00 

91.  FRANGO (PEITO) 1.500 KG 

Frango de granja, cortes contendo apenas peito congelados. 

Embalagem plástica íntegra, a embalagem deve conter etiqueta 

de identificação e data de fabricação. O prazo de validade deve 

ser superior a 03 meses a partir da data de entrega. deve 

apresentar selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).  15,41 

23.115,00 

92.  
LINGÜIÇA DE 

FRANGO 
500,0 KG 

Linguiça de frango, isenta de pimenta. Produto congelado, 

deverá apresentar odor agradável, consistência firme. Não pode 

apresentar formação de cristais de gelo, perfurações, 

machucados e coloração escurecida ou não característica ao 

produto. Embalagem plástica íntegra, a embalagem deve conter 

etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo de 

validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de 

entrega. deve apresentar selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).  18,61 

9.305,00 

93.  
LINGÜIÇA TIPO 

TOSCANA 
1000 KG 

Linguiça tipo toscana suína, isenta de pimenta. Produto 

congelado, deverá apresentar odor agradável, consistência 

firme. Não pode apresentar formação de cristais de gelo, 

perfurações, machucados e coloração escurecida ou não 

característica ao produto. Embalagem plástica íntegra, a 

embalagem deve conter etiqueta de identificação e data de 

fabricação. O prazo de validade deve ser superior a 03 meses a 

partir da data de entrega. deve apresentar selo de inspeção 

(SIM, SIE, SIF).  19,58 

19.580,00 

94.  MORTADELA 400 KG 

Mortadela de primeira qualidade, de carne de ave, isenta de 

pimenta, fatiada em fatias finas. A embalagem deve conter 

etiqueta de identificação e data de fabricação.  prazo de validade 

deve ser superior a 03 meses a partir da data de entrega. deve 

apresentar selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).  11,84 

4.736,00 

95.  OVOS DE GALINHA         500 DUZIAS 

Ovos de galinha, produtos frescos. Deverá apresentar odor 

agradável, não deverá apresentar perfurações ou rachaduras, 

coloração não característica.  Embalagem íntegra, tipo cartelas 

de 30 unidades. Unidades com peso médio de 50g cada. 7,26 

3.630,00 

96.  SALSICHA  500 KG 

Salsicha de carne de ave, isenta de pimenta. Produto congelado. 

Deverá apresentar odor agradável, consistência firme. Não pode 

apresentar formação de cristais de gelo, perfurações, 

machucados e coloração escurecida ou não característica ao 

produto. Embalagem plástica íntegra, a embalagem deve conter 

etiqueta de identificação e data de fabricação. O prazo de 

validade deve ser superior a 03 meses a partir da data de 

entrega. deve apresentar selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).  10,85 

5.425,00 

VALOR TOTAL  R$             

679.187,20  
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DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA” E 

“DOCUMENTAÇÃO” 

DIA: 12 de MARÇO DE 2020 

HORÁRIO: 08h:15 min.  

LOCAL: Prefeitura Municipal de Pium/TO – Sala da CPL, Situada na Av: Diogenes de Brito nº 01, Setor 

Alto da Boa vista Município de PIUM – TO. 

 

4.   DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1 A Contratação, consubstanciada no presente Processo, obedecerá às condições estatuídas 

neste Edital e reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei Federal nº 

10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, 

observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 

5.    DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

5.1. As especificações são as constantes no item 3 deste Termo. 

5.2. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na 

legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas 

Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e 

quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber.  

5.3 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as 

especificações mínimas exigidas abaixo:  

• Identificação do produto;  

• embalagem original e intacta,  

• data de fabricação, • data de validade,  

• peso líquido,  

• Número do Lote,  

• Nome do fabricante.  

• Registro no órgão fiscalizador quando couber 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 6.1. As proponentes deverão apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.  

6.2. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo 

esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a 

fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios.  

 

7. DA FISCALIZAÇÃO  
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7.1. A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável pela unidade 

escolar, será responsável pela fiscalização do fornecimento dos produtos, observando todos os 

aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade e 

marca dos produtos contratados). 

7.2 A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão 

aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.  

 

8. DA APROVAÇÃO DOS PRODUTOS 

8.1. Os produtos deverão ser devidamente atestados, pelo servidor responsável, indicado pela 

SEMED, bem como aprovados pela nutricionista da unidade de ensino. 

 

9. DA ENTREGA DOS PRODUTOS – LOCAL PERIODICIDADE 

 9.1. Os produtos deverão ser entregues na Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de 

Educação de Pium - TO. 

9.2. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação efetuada pelo Departamento de 

Compras, de forma imediata e em quantas etapas se fizerem necessárias. 

9.3. Os produtos deverão ser entregues na sede do município, 24h após a emissão da respectiva 

ordem de compras, tendo em vista se tratar de produtos perecíveis e não perecíveis que se 

destinam à merenda escolar. 

9.4 Os produtos deverão ser entregues na forma e prazo acima descritos, contados do recebimento 

da solicitação, caso contrário, a Secretaria Municipal de Educação promoverá cobrança de multa 

ou a rescisão do Contrato com o devido cancelamento da Nota de Empenho; 

9.5 A Secretaria Municipal de Educação de Pium não dispõe de locais para armazenamento de 

produtos, sejam eles perecíveis ou não. Dessa forma, a solicitação de compras será diária, 

podendo ser solicitadas grandes quantidades ou pequenas quantidades, de acordo com as 

necessidades e com o cardápio adotado. 

 

10. DO PAGAMENTO  

10.1. Homologada a licitação será(ão) emitida(s) Nota(s) e Empenho(s) e/ou contrato(s) à favor 

da(s) Adjudicatária(s) que, após entrega do material adjudicado deverá(ão) protocolizar perante 

a Prefeitura Municipal, Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), devidamente atestada(s), sendo concedido um 

prazo de 05 (cinco) dias para conferência e aprovação, contado da(s) sua(s) protocolização(ões), 

e será(ão) paga(s), diretamente na conta corrente da(s) Adjudicatária(s),  no prazo de 30 (trinta) 

dias, contado da data da entrega do objeto. 

 

11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 A Ata de Registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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12.1. Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que serão responsáveis pela 

conferência dos gêneros no ato do recebimento, que informarão à SEMED eventuais 

inconsistências. 

12.2. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do 

produto, é de total responsabilidade da proponente.  

12.3. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico 

para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa 

acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos.  

12.4. Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em 

caminhão tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos 

no ato da entrega.  

12.5. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, 

uniformizados, com hábitos de higiene satisfatórios, conforme boas práticas de 

fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega.  

12.6. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o 

contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia 

útil, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas. 

 12.7. A contratada deverá emitir relatório trimestral de venda dos gêneros alimentícios, o qual 

deverá ser encaminhado SEMED. 

12.8 Comunicar ao Município de Pium, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o 

prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, conforme 

discriminação prevista no Edital; 

12.9. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.  

12.10. Dar plena garantia e qualidade dos materiais adquiridos, imputando-lhe os ônus decorrentes 

da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no 

Edital, caso não seja possível à troca, tudo a encargo da contratada.   

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

13.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato;  

13.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante;  

13.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora 

licitados;  

13.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em 

função da prestação dos serviços.  

13.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência. 

 

14. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES:  

14.1. Na Secretaria Municipal de Educação, situada na sede da Prefeitura Municipal de Pium – TO. 
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15. FONTE DE RECURSOS 

15.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta da funcional programática 

0008.0040.12.306.0014.2023, 0008.0040.12.122.0003.2024, 0008.0040.12.361.0017.2026, 

0008.0040.12.365.0015.2034, 0008.0040.12.365.0015.2035 elementos de despesa 3.3.90.30, DC 

481,474,489,528, 533. 

 16. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

16.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, 

incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. Nos preços já estão 

inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais utilizados, impostos, 

transportes, taxas ou outras. 

 

 

Pium – TO, 26 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Vera Lúcia Pinto Alencar 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO N. 004/2020 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020 

NUMERO DO PROCESSO 012/2020 

VALIDADE  12 MESES  

 

O MUNICÍPIO DE PIUM - TO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av: Diogenes de 

Brito nº 01, Setor Alto da Boa vista município de PIUM - TO, CNPJ (MF) nº 01.189.497/0001-09, 

representada por sua Secretária Municipal de Educação, a Sra. XXXXXXXXX, brasileira, portadora 

do RG. nº. XXXXXXX, e do CPF (MF) nº XXXXXXXXX, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, 

resolve:  

 

Registrar os preços para futuras e eventuais aquisições a seguir relacionadas, proveniente da sessão 

pública de julgamento de propostas do Pregão SRP, na forma presencial, n.º 004/2020, sucedido 

em xx/xx/2020, às xxh:xxmin. 

1. DO FUNDAMENTO LEGAL 

A presente Ata decorre da Homologação do Srª. XXXXXXXXXX, Gestora da Secretaria Municipal 

de Educação de Pium – TO, constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 147 de 

07 de agosto de 2014 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as alterações 

promovidas, no que couber).  

2. DOS CONTEMPLADOS  

 

FORNECEDOR CNPJ ITENS 

CONTEMPLADOS 

VAL. 

REGISTRADO R$ 

XXXXX XXXX XXXXX XXXX 

 

3.OBJETO: 

 

Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros 

alimentícios para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pium – TO, 

durante o período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência elaborado pela secretaria 

solicitante e Edital do processo interno n.º xxx/xxxx. 

 

3.1 DAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E VALORES REGISTRADOS. 
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Lote  XXX  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

ITEM Descrição dos produtos  UN MARCA QT. V.UNIT. Valor Total 

1       

2       

3       

4       

  

TOTAL GERAL   

 

 

As partes signatárias da presente Ata acordam, de maneira expressa, que todas as despesas 

geradas com o fornecimento dos produtos objeto desta ata serão de inteira responsabilidade do 

fornecedor registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e trabalhistas; 

 

4. VALIDADE E REAJUSTAMENTO 

 

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura. 

Poderá a Administração, mesmo comprovada à ocorrência mencionada no parágrafo anterior, 

optar por cancelar a Ata e providenciá-la em outro procedimento licitatório. 

Fica facultada a Administração firmar as contratações que poderão advir, pela Ata de Registro de 

Preços, podendo ser adquirido o mesmo objeto ora registrado, por outros meios previstos 

legalmente.  

 Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo mudanças nas medidas econômicas do Governo 

Federal. 

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo 

que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, 

as partes de comum acordo, com base no artigo 65, II “d”, da Lei de Licitações (Lei Federal n° 

8.666/ 93) buscarão uma solução para a questão. Durante as negociações, a empresa contratada 

em hipótese alguma poderá paralisar o fornecimento de produtos. 

Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornou-se superior ao praticado no mercado será 

convocado o classificado em primeiro lugar, para negociações, e sendo esta frustrada, 

convocaram-se os remanescentes pela ordem de classificação para assim o faze-lo. 

Nos casos em que se comprovar que o valor registrado em Ata tornar-se inferior ao praticado no 

mercado, e o vencedor classificado em primeiro lugar declarar a impossibilidade de fornecimento 

nos preços registrados, este será liberado do compromisso, sem aplicações de penalidades, sendo 

os demais remanescentes convocados, em ordem de classificação para assim o faze-lo. 

5. DAS PENALIDADES 

Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, as vencedoras, poderão se sujeitar às penalidades 

seguintes: 
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a) - multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

b) - multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não cumprida, no 

caso de inexecução parcial da obrigação; 

c) - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto deste 

contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento 

parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 

d) - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 

Pium - TO, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e da gravidade da 

falta cometida, conforme previsto nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02, e Leis subsidiárias; 

e) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo, 

devidamente autuado, e que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme os preceitos 

legais a Lei 8.666/93. 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

As despesas com a presente aquisição correrão à conta do Secretaria Municipal de Educação de 

Pium, nas seguintes dotações orçamentárias consignadas no projeto/atividade:  

 

UNIDADE SOLICITANTE FUNC. PROG. NAT. DA DESP. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

  

7. VALOR E PAGAMENTO 

Pelas aquisições dos produtos, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços constantes nos 

preços registrados nesta ata, salvo alterações conforme notificações inseridas em reajustamentos. 

Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluam todos os custos diretos e 

indiretos para a completa execução do avençado. 

Os pagamentos devidos ao licitante serão efetuados em moeda corrente nacional, e de acordo 

com as quantidades adquiridas. 

Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias da data da entrada das 

notas fiscais do Protocolo da Sec. Municipal de Educação, após as mesmas serem conferidas e 

atestadas pelo responsável. 

 

8. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA 
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Os produtos deverão ser entregues na Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Educação 

de Pium - TO. 

Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação efetuada pelo Departamento de 

Compras, de forma imediata e em quantas etapas se fizerem necessárias. 

Os produtos deverão ser entregues na sede do município, 24h após a emissão da respectiva ordem 

de compras, tendo em vista se tratar de produtos perecíveis e não perecíveis que destinam-se à 

merenda escolar. 

Os produtos deverão ser entregues na forma e prazo acima descritos, contados do recebimento da 

solicitação, caso contrário, a Secretaria Municipal de Educação promoverá cobrança de multa ou 

a rescisão do Contrato com o devido cancelamento da Nota de Empenho; 

A Secretaria Municipal de Educação de Pium não dispõe de locais para armazenamento de 

produtos, sejam eles perecíveis ou não. Dessa forma, a solicitação de compras será diária, 

podendo ser solicitadas grandes quantidades ou pequenas quantidades, de acordo com as 

necessidades e com o cardápio adotado. 

9. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

É permitida a inclusão nesta ata de qualquer órgão da Administração Publica que apresentar 

pedido de inclusão junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pium - 

TO, onde houver autorização formal do licitante em atendê-la, nas mesmas condições nela 

estabelecidas. 

10. TRIBUTOS 

São de inteira responsabilidade da detentora da ata os ônus tributários e encargos sociais 

resultantes desta ata, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social. 

Em caso algum, o Fundo Municipal de Educação pagará indenização à detentora da ata por 

encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundo de Contrato entre a 

mesma e seus empregados. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que serão responsáveis pela 

conferência dos gêneros no ato do recebimento, que informarão à SEMED eventuais 

inconsistências. 

 

As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, 

é de total responsabilidade da proponente.  

 

Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para 

esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa 

acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos.  
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Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão 

tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da 

entrega.  

 

Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, 

uniformizados, com hábitos de higiene satisfatórios, conforme boas práticas de 

fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega.  

 

Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o 

contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia 

útil, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas. 

 

A contratada deverá emitir relatório trimestral de venda dos gêneros alimentícios, o qual deverá ser 

encaminhado SEMED. 

 

Comunicar ao Município de Pium, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de 

vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, conforme discriminação 

prevista no Edital; 

 

Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.  

 

Dar plena garantia e qualidade dos materiais adquiridos, imputando-lhe os ônus decorrentes da 

cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no 

Edital, caso não seja possível à troca, tudo a encargo da contratada.   

 

A detentora da ata deverá manter-se, durante toda a execução deste instrumento, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, bem como com as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato;  

 

Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante;  

 

Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora 

licitados;  

 

Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função 

da prestação dos serviços.  
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Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência. 

13. FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da 

Comarca de Pium - TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissos, pelas disposições constantes 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal ligado ao tema, Leis Complementares nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 147 de 07 de agosto de 2014, com aplicação subsidiária da Lei 

n° 8.666/93, bem como as premissas ditadas no processo 012/2020. 

FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE PIUM, Estado do Tocantins, aos xxx dias do mês de xxx do ano 

de xxxx. 

 

___________________________________ 

VERA LÚCIA PINTO AGUIAR 

Gestora FMS 

 

____________________________________ 

xxxxx 

Empresa 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FORMULAR PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E PRATICAR TODOS OS 

DEMAIS ATOS INERENTES AO CERTAME. (CREDENCIAMENTO) 

 

 

Através da presente, credenciamos o (a)/:xxxxxxxxxxxxxxxx portador (a) da Cédula de 

Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxx, a participar da licitação  instaurada  pela SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE PIUM - TO,  na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SR P  Nº 0 0 4 / 202 0 , na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para  pronunciar-se em 

nome da empresa: XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXX bem como formular propostas, lances 

verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

 

 Pium/TO, em  xx de xxxxxxxxxx de 2020. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal de Educação de Pium- TO 

Av. Diógenes de Brito, n.º 01, Setor Alto da Boa Vista 

Pium – TO. 

 

Pregão Presencial SRP  nº: 004/2020 - FME 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a 

merenda escolar para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pium – TO. 

 

A empresa ________________________________________________inscrita no 

CNPJ_____________________________________, com sede 

_______________________________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

____________________________________________________________ portador (a) da Carteira de 

Identidade n°. ___________________________ e do CPF n°. ____________________, DECLARA, em 

cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, para 

fins do Pregão Presencial SRP nº 004/2020, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 

 

 

_____________________, _____ de __________________de  2020. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ 

 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após o credenciamento, antes e 

separadamente dos envelopes exigidos nesta licitação. 
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                                                                            ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, 

INCISO XXXIII, DA CF. 

 

 

A  empresa  xxxxxxxxxxxxxxx: inscrita no CNPJ sob o nº.xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx portador(a) da Carteira de  Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e CPF nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, 

acrescido pela Lei 9.854/99, que  não  emprega  menor  de  18  (dezoito)  anos  em  trabalho  

noturno,  perigoso  ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, em  xx  de xxxxxxxxxxx  de 2020. 

 

 

 

_________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO VI 

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 32, § 2º DA LEI Nº 8.666/93 

 

 

A empresa: xxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, declara, sob as penas 

da lei, para fins do disposto no art. 32,§2º da Lei nº 8.666/93, por intermédio do seu 

representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

004/2020 da Secretaria Municipal de Educação  de Pium- TO que: 

 

- não nos encontramos declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

- inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxx de 2020. 

 

 

 

__________________________________________ 

Empresa xxxxxxxxxxxx 

Cnpj xxxxxxxxx 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE REALINHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

A  empresa  xxxxxxxxxxxxxxx, : inscrita no CNPJ sob o nº.xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx portador(a) da Carteira de  Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e CPF nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA para fins do disposto na legislação, que apresentará, no prazo 

de 2 (dois) dias úteis a proposta de preços realinhada, caso a mesma seja vencedora do 

certame em epigrafe.    

 

 

 

 

 

 

Pium - TO, em  xx  de xxxxxxxxxxx  de 2020. 

 

 

 

 

_________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Contrato que entre si celebram o 

MUNICIPIO DE PIUM – TO, e a empresa 

___________________________, que tem por 

objeto a Aquisição de Gêneros 

Alimentícios para a Secretaria Municipal 

de Educação de  

 

 

O MUNICÍPIO DE PIUM - TO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Diogenes de 

Brito nº 01, Setor Alto da Boa vista município de PIUM - TO, inscrito no CNPJ (MF) nº 01.189.497/0001-

09, representado por sua Secretária Municipal de Educação, a Sra. XXXXXXXXX, brasileira, portadora 

do RG. nº. XXXXXXX, e do CPF (MF) nº XXXXXXXXX, e do outro lado a empresa 

_________________________, _____________________, com sede na 

__________________________________________________,______________, inscrita no C.N.P.J. sob o 

nº______________________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu 

Representante Legal, ____________________, _____________, ___________, _______________, residente e 

domiciliado em _______/___, portador da Cédula de Identidade nº ______________, CPF nº 

_______________________, resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com a Lei   nº 

8.666/93 e suas alterações, elaborado de acordo com a minuta examinada pela Assessoria Jurídica 

do Município de Pium - TO, ex-vi do disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, mediante as disposições e condições expressas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a futura e eventual 

aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para suprir as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação de Pium – TO. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

Conforme Ata de Registro de Preços, a CONTRATADA sagrou-se vencedora nos itens abaixo 

especificados: 

ITEM  QUANT. UND. DESCRIAO MARCA VL UNIT. VL. TOTAL 

       

       

       

 

Os materiais objeto desta licitação, quando solicitados, deverão entregues no seguinte endereço: 

AV. Diógenes Brito, Município de Pium  /TO, previamente combinado com a Secretaria Executiva 

de Compras, obedecendo a normas de segurança, e atendendo às condições estabelecidas no 

Edital, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado, no prazo máximo 

de 24 (vinte quatro) horas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO  

 

2.1 A documentação obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as disposições 

constantes dos documentos que integram o Processo Licitatório nº ___/2020 e que, independente 

de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste mesmo instrumento, no que couber. 
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2.2 A empresa contratada obriga-se á manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LICITAÇÃO 

 

3.1 Os gêneros alimentícios, descritos na Cláusula Primeira, foram objeto de licitação sob a 

modalidade de Pregão na forma Presencial Nº ___/2020, conforme edital constante no Processo 

Licitatório nº ___/2020, a que se vincula este contrato, além de submeter-se, também aos preceitos 

de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 

as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

4.1 A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

desempenhar os compromissos assumidos neste Contrato, bem como pagar pela aquisição dos 

gêneros alimentícios objeto deste contrato. 

4.2 Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de Preços, na 

forma do previsto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 

4.3 Informar à Detentora da Ata o nome do funcionário responsável pela assinatura das Ordens de 

Fornecimento, bem como outras informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados.  

4.4 Cumprir com as obrigações constantes no Termo de Referência e no Edital. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica assegurado a CONTRATANTE, mediante justificativa motivada, o direito 

de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação/Contrato ou 

revogar no todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA QUINTA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1A CONTRATADA obriga-se a:  

a) Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução deste contrato; 

b) Efetuar a entrega dos gêneros alimentícios de acordo com as especificações e demais 

condições estipuladas no Termo de Referência e Edital; 

c) Dar plena garantia e qualidade dos materiais entregues, imputando-lhe os ônus 

decorrentes da cobertura dos prejuízos dos mesmos em desconformidade com o especificado no 

Edital, caso não seja possível à troca, tudo a encargo da CONTRATADA; 

d) A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os gêneros objeto deste contrato no período 

de vigência do contrato, contados da data da assinatura do presente contrato e recebimento da 

Ordem de Compras; 

e) Comunicar ao Município de Pium - TO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem 

o prazo de vencimento da entrega dos materiais, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, 

conforme discriminação prevista no Edital; 

f) Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 

supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições 

ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto 

desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo 

Município de Pium - TO; 

g) Manter todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas. 

h) Aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das 

quantidades registradas, na forma prevista no art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/93. 
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i) Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Pium - TO ou a terceiros, por atos 

de seus empregados ou prepostos; 

j) E outras obrigações constantes no Termo de Referência e no Edital.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

 

6.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição dos gêneros alimentícios os valores 

registrados na Ata de Registro de Preços, conforme notas fiscais emitidas pela Contratada. 

 

CLÁUSULA SETIMA– DO PAGAMENTO: 

 

7.1 Após a entrega dos materiais, objeto do processo licitatório, deverá o(s) Contratado(s) 

protocolizar perante a Prefeitura Municipal, Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), devidamente atestada(s), 

sendo concedido um prazo de 05 (cinco) dias para conferência e aprovação, contado da(s) 

sua(s) protocolização(ões), a(s) qual(s) será(ão) paga(s), diretamente na conta corrente do(s) 

Contratado(s),  no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da entrega da nota. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

8.1 A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta da funcional programática 

0008.0040.12.306.0014.2023, 0008.0040.12.122.0003.2024, 0008.0040.12.361.0017.2026, 

0008.0040.12.365.0015.2034, 0008.0040.12.365.0015.2035 elementos de despesa 3.3.90.30, DC 

481,474,489,528, 533 . 

 

CLÁUSULA NONA– DA ENTREGA 

 

9.1. Os produtos deverão ser entregues na Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de 

Educação de Pium - TO. 

9.2 Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação efetuada pelo Departamento de 

Compras, de forma imediata e em quantas etapas se fizerem necessárias. 

9.3. Os produtos deverão ser entregues na sede do município, 24h após a emissão da respectiva 

ordem de compras, tendo em vista se tratar de produtos perecíveis e não perecíveis que destinam-

se à merenda escolar. 

9.4 Os produtos deverão ser entregues na forma e prazo acima descritos, contados do recebimento 

da solicitação, caso contrário, a Secretaria Municipal de Educação promoverá cobrança de multa 

ou a rescisão do Contrato com o devido cancelamento da Nota de Empenho; 

9.5 A Secretaria Municipal de Educação de Pium não dispõe de locais para armazenamento de 

produtos, sejam eles perecíveis ou não. Dessa forma, a solicitação de compras será diária, 

podendo ser solicitadas grandes quantidades ou pequenas quantidades, de acordo com as 

necessidades e com o cardápio adotado. 

 

CLÁUSULA DECIMA– FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante designado 

pelo contratante, ao qual competirá registrar toda as ocorrências e as deficiências verificadas em 

relatório e dirimir duvidas que surgirem no curso da aquisição, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 

  

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS IRREGULARIDADES 
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11.1 A fiscalização já tratada no presente instrumento, não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos 

(art.70 da Lei 8.666/93). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1 A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da CONTRATADA assegurará à 

CONTRATANTE, o direito de rescisão nos termos do artigo 77, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, bem como nos casos citados no artigo 78 da mesma Lei, garantida a prévia 

defesa sempre mediante notificações por escrito.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos 

e parágrafos, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

 

13.1 Além do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, 

por descumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento, poderão, ser-lhe impostas, 

sem prejuízo das sanções elencadas nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93, as seguintes 

penalidades. 

I - Advertência; 

II - Suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICIPIO PIUM - TO; 

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar no caso de reincidência em falta grave; 

IV – Pagamento de multa nos percentuais previstos no Edital do Processo Licitatório n.º 007/2019; 

02 (dois) anos; 

V) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor 

do Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 1% (um por cento) do valor 

inadimplido. 

13.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no 

setor financeiro da Prefeitura Municipal de Pium- TO, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 

respectiva notificação. 

13.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião 

do pagamento posterior a ser efetuado pela CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 

13.5 Se a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a Nota de 

Empenho, não assinar o contrato no prazo fixado pela Administração, recusar-se a entregar o 

objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida o direito prévio da ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada da 

C.P.L, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato ou 

instrumento equivalente e das demais cominações legais;  

13.6 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por cento) do 

valor do contrato; 

13.7 As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com 

a gravidade na infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

a contar da intimação do ato; 

13.8 Advertências, que será aplicada sempre por escrito; 
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13.9 Nenhumas parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito; 

13.10 O atraso injustificado na entrega do objeto contratado, sujeitará a Adjudicatária à multa de 

0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da aquisição; 

13.11 Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 1 % (um por cento) da aquisição, a 

Adjudicatária poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA VIGÊNCIA: 

 

14.1 O presente Contrato terá vigência enquanto perdurarem as condições estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços do Pregão 004/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA PUBLICAÇÃO 

 

15.1 A CONTRATANTE, no prazo de 10 (Dez) dias após a assinatura deste contrato, providenciará a 

sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DO FORO 

 

16.1 Fica eleito o Foro de Pium - TO, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que 

forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato. 

 

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, as 

quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Pium – TO, xxxx de xxxx de 2020. 

 

 

______________________________________________ 

VERA LÚCIA PINTO ALENCAR 

Secretaria Municipal de Educação 

Contratante 

 

 

__________________________________________________ 

Empresa XXXXXXXX 

 

 

 

TESTEMUNHAS:   1-______________________________        2-______________________________         

                               CPF nº                                   CPF nº 


