PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (31)3557 9055

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
PREGÃO ELETRÔNICO No PRG 053/2021
PRC 236/2021
REGISTRO DE PREÇO 112/2021

LICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI 147/14.
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, BEM COM ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDOS
PELO ABRIGO MUNICIPAL DE MODO A ATENDER AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS
VIGENTES.

A Prefeitura Municipal de Mariana, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
SUPRIMENTOS E TRANSPARÊNCIA, mediante o Pregoeiro nomeado pela Portaria 002/2022, Sr. MARCELLE
ROBERTO SOARES torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na Sala de Reuniões da
CPL, localizada no PRÉDIO DA PREFEITURA, localizada, na PRAÇA JK, S/N– Centro - MG - CEP 35420000, nesta cidade, na data e horário indicados, licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PRECO POR ITEM, conforme descrito no preâmbulo deste Edital e seus Anexos.
O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal nº
10.520 de 17/07/2002, pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal
2920/2002, Decreto Municipal 6644/2013, pelo Decreto Federal 10.024/2019 e Decreto Municipal nº. 10.080/2020
e pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Data limite para recebimento das propostas: 28/01/2022 até às 08:00 HS
Abertura das propostas: 28/01/2022
Início da sessão de disputa: 10:00 HS
Endereço virtual: A sessão de lances, o julgamento e a declaração dos resultados serão realizadas em ambiente
virtual a ser acessado pelo interessado no sítio eletrônico do Banco do Brasil (link licitação), cujo endereço é
www.licitacoes-e.com.br
1- DO OBJETO
O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, BEM COM ADULTOS EM
SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDOS PELO ABRIGO MUNICIPAL DE MODO A ATENDER AOS PADRÕES
NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES, conforme Especificação do Serviço, Anexo I deste Edital.
2-.

PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL.

2.1.

Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:
Anexo I - Planilha de Materiais/Serviços
Anexo II - Modelo de Carta Proposta
Anexo III - Minuta de Ata/Contrato
Anexo IV- Modelos de Declarações de Responsabilidade, Conhecimento e Mão-de-obra de Menores.
Anexo V - Modelo de declaração de micro ou pequena empresa
Anexo VI - Declaração de Cota Mínima de Menores Aprendizes
Anexo VII - Declaração de Inexistência de Servidor Público
Anexo VIII- Declaração de cumprimentos de requisitos de
habilitação

3-

DA PARTICIPAÇAO
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3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE, AS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – ME E EPP, ASSIM COMO O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E
AS
COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE
2007, EM
CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI COMPLEMENTAR Nº 123,
DE14 DE DEZEMBRO
DE 2006, LEI 147/14 E AO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, CAPUT, DO
DECRETO ESTADUAL N° 42.063/2009, DO RAMO PERTINENTE AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO
E QUE ATENDEREM A TODAS AS EXIGÊNCIAS, INCLUSIVE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO,
CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
A presente licitação se divide em três fases distintas que ocorrerão em sequência, cabendo aos licitantes
apresentarem os documentos relativos a cada uma delas, sendo:
- CREDENCIAMENTO (observar o item 4 do edital)
- PROPOSTA DE PREÇOS (observar o item 5 do edital)
- DOCUMENTAÇÃO (observar os itens 5 e 8 do edital)
Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta
tenham sido declaradas inidôneas;
Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda,
quaisquer que seja sua forma de conglomeração, pois o objeto não é de grande vulto ou complexo, que
justifique tal possibilidade. Ademais, trata-se de ato discricionário da Administração diante da avaliação de
conveniência e oportunidade no caso concreto, e considerando que existem no mercado diversas empresas
com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender as exigências previstas no edital.
Estrangeiras que não funcionem no Pais.
CREDENCIAMENTO

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1. Os interessados à participação no presente Pregão Eletrônico deverão obter perante o Banco do Brasil S.A., sem
a possibilidade de inclusão do Município de Mariana como responsável solidário ou subsidiário, chave de
identificação e senha pessoal (intransferíveis) para acesso à plataforma digital.
4.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo de seu login e senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou à Comissão
Permanente de Licitações (CPL) a responsabilidade por eventuais danos decorrentes pelo uso indevido de
informações pessoais cadastrais e de acesso, ainda que por terceiros.
4.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico promovido pelo
Município de Mariana, salvo quando inativas, vencidas ou canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa
do Banco do Brasil S.A., devidamente justificada. No ato do cadastro eletrônico, o licitante deverá obrigatoriamente
identificar o tipo de segmento da empresa, ficando responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob
pena de aplicação da penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
4.4. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis Complementares nº. 123
de 14.12.2006, nº. 147 de 07.08.2014 e nº. 155 de 27.10.2016, para que as mesmas possam gozar os benefícios
próprios, é necessário, à época do cadastramento eletrônico, acrescentar as expressões “Microempresa” ou
“Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação,
conforme o caso.
4.4.1 Caso o interessado já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro eletrônico.
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO
5- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA POR MEIO ELETRÔNICO
5.1.
5.2.

O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a
conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
Os licitantes poderão concorrer em todos os itens ou naquele de seu interesse relacionados no Anexo I Termo de Referência deste Edital.
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5.3.

5.3.1

5.4.
5.5.
5.4.

5.5.

Quando do lançamento da proposta, o licitante deverá lançar O VALOR TOTAL DO ITEM, que será
multiplicado automaticamente por 1(um); e informar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS A MARCA e
outras informações necessárias, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Só serão aceitos um preço e uma marca para cada item, sendo que a marca informada quando do
lançamento da proposta na plataforma do Banco do Brasil S.A. deverá ser a mesma da proposta final e
quando da entrega do item.
A proposta deverá ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
A apresentação da proposta implicará em plena aceitação por parte do licitante das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou incorretamente cotadas,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer título, devendo os fornecimentos/serviços serem prestados ao Município sem ônus adicional.
É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do preenchimento da proposta
eletrônica, sob pena de desclassificação imediata.

6. DA PARTICIPAÇÃO
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

7-

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio da plataforma eletrônica do Banco do Brasil S.A.
(endereço www.licitacoes-e.com.br) concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
a proposta com a descrição do objeto ofertado, o preço e demais anexos do Edital até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
exclusivamente por meio de chave de acesso e senha obtidas pelo licitante perante o Banco do Brasil S.A.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006 e LC 147, de 2014.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando o mesmo responsável pela
visualização de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, por sua eventual desconexão e pela
impossibilidade eletrônica de envio de documentos e lances, ficando o Município de Mariana isento de
qualquer responsabilidade pela possível perda de negócios pelo interessado.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
A comunicação entre o licitante e o pregoeiro e sua equipe de apoio ocorrerá, exclusivamente, por meio da
plataforma eletrônica do Banco do Brasil S.A., sendo vedado a qualquer interessado manter contato
presencial com os agentes públicos durante a sessão de lances e a análise de documentos.
DA SESSÃO DE DISPUTA DO PREGÃO

7.1. A partir do horário previsto em edital, o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo (a) Pregoeiro (a), sendo que somente
estas participarão da fase de lance.
7.4. Classificadas as propostas, a sessão pública será aberta no horário previsto neste Edital, por comando do (a)
Pregoeiro(a) que dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
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7.5. A critério do pregoeiro a disputa dos itens poderá ocorrer de forma simultânea, sendo que o máximo de
10 itens poderão ser disputados ao mesmo tempo.
7.6. Os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema do Banco do Brasil S.A. para participar da
sessão de lances. A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivos
horários de registro e valor, sendo vedada a identificação do licitante.
7.7. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último ofertado por ele próprio, mesmo que superior ao do
licitante que tenha a menor proposta.
7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e
o intervalo entre lances de diversos licitantes não poderá ser inferior a três (3) segundos.
7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme tabela abaixo,
sobre o valor total do item:
VALORES
R$ 1,00 (UM REAL)

ITENS
1 ao 84

7.10.Os lances enviados em desacordo com o item 7.8 e 7.9 serão descartados automaticamente pelo sistema.
7.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.
7.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
7.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
7.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
7.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
7.28. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
7.29. Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
na forma eletrônica poderá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço
eletrônico utilizado para divulgação.
7.30.O(a) Pregoeiro(a) analisará e decidirá acerca da possibilidade de suspender o pregão, caso verifique transtornos
ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do certame.
7.31.Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
7.32. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 7.31 acima, caso não haja envio de lances após
o início da fase competitiva.
7.33.Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.34.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.35. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.36. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4 (quatro) horas, envie ao e-mail
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
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devidamente assinada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.37. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019 e
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO

8.1. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação, anexada em formato digital em campo próprio do sistema.
8.2. A remessa eletrônica não permite ao licitante disponibilizar documentos sem assinatura de seu representante
legal, assim como não lhe autoriza encaminhar os demais documentos de habilitação sem que haja meios para a
pregoeira e sua equipe de apoio conferirem as suas autenticidades.
8.3.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO FISCAL/JURÍDICA

a)
b)

Declarações de Responsabilidade, Conhecimento e Mão-de-obra de Menores, conforme anexo IV
Declaração de Cumprimentos de requisitos de habilitação, conforme anexo VIII

b)

Certificado de Regularidade junto ao FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, Lei no 8.036, de 11
de
maio de 1990,
Certificado de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos referente a
Tributos Federais e Divida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil),

c)

d)

Certificado de Regularidade junto a Fazenda Estadual,

e)

Certificado de Regularidade junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra

f)

Certidão de regularidade de Débitos Trabalhistas, emitida pelo distribuidor de feitos da Justiça do

g)

Ato Constitutivo (publicação), contrato ou estatuto social em vigor, comprovante da regular constituição
da
empresa, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas.

h)

Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo, comissionado ou contratado no
Órgão Contratante, garantindo desta forma o zelo pelas vedações expressas no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666 de
21 de junho de 1993, conforme anexo VII.
Declaração do Licitante se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para percepção dos
benefícios dispostos nas Leis Complementares nº. 123 de 14.12.2006, nº. 147 de 07.08.2014 e nº. 155 de
27.10.2016, conforme Anexo V deste Edital.

i)

equivalente,
Trabalho.

8.1.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física ou em sítio eletrônico caso a comarca da
licitante disponha desta ferramenta.
8.1.3.

DOCUMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Aplica-se neste certame o Decreto Municipal n°9206 de 18 de janeiro de 2018, que determina que cada ordenador
de despesa disponibilize previamente à Comissão Permanente de Licitação ou ao Pregeiro e sua equipe de apoio
os Critérios de habilitação técnica a serem exigidos dos licitantes em feitos licitatórios municipais e dá outras
providências.

8.1.3.1 As pessoas jurídicas interessadas em participar da licitação deverão apresentar, por ocasião da habilitação,
elementos comprobatórios de qualificação técnica, a saber:

a) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que
comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com
o objeto desta licitação.
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OBS: O atestado deverá ser necessariamente em nome da licitante.
8.1.4.

DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A Licitante vencedora deverá apresentar o seguinte documento no momento da assinatura do contrato:

a)

A licitante deverá apresentar declaração formal, sob as penas da Lei e nos moldes do Anexo VI que observa
e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que
contrata, no mínimo, 5%(cinco por cento) e, no máximo, 15% (quinze por cento), de menores aprendizes em
relação aos trabalhadores existentes em seu estabelecimento, cujas funções demandem formação
profissional, conforme TAC n°133/2017 firmado com o Ministério Publico do Trabalho- PROMO n/
004450.2017.03.00/1.

A documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta implicará inabilitação da licitante, sendo vedada,
sob qualquer pretexto, a concessão de prazo. Nessa hipótese, o pregoeiro convocará o segundo menor
preço.
8.3.
OS DOCUMENTOS DEVEM ESTAR COM PRAZO DE VALIDADE VIGENTE NA DATA DE ABERTURA DA
SESSÃO DE PREGÃO, ressalvando os dispostos previstos nos artigos 42 e 43 da LC 123 de
14.12.2006, LC 147 de 07.08.2014 e LC 155 de 27/10/2016. Considerar-se-á data da abertura da sessão
pública do Pregão a data de abertura das propostas.
8.4.
Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.
8.5.
A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação ou outras
necessidades porventura identificadas.
8.6.
Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para
habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
8.7.
Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação de
planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado
no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.
8.8.
As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) e MEI deverão anexar em campo próprio do
sistema toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme previsto no art. 43 da LC nº123 de 14.12.2006, LC
147 de 07.08.2014 e LC 155 de 27/10/2016.
8.9.
Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado a ME, EPP e MEI o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para regularização da mesma.
8.10.
A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista prevista no item 8.9 dependerá de
requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, dirigido ao pregoeiro.
8.11.
O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a
regularização fiscal e trabalhista.
8.12.
A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes.
8.13.
Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando não declarada pelo
emitente, expedidos há (90) noventa dias, no máximo, da data de julgamento.
8.14.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediantes a apresentação
de documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação a integridade do documento digital.
8.15.
Todos os documentos apresentados para habilitação deverão conter CNPJ, observado o seguinte:
8.15.1. Quando for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.
8.15.2. Quando for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que forem emitidos
somente em nome da matriz.
8.16.
O(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar aos licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
8.17.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste
Edital e seus anexos.
8.2.

9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL
9.1. Encerrada a fase de negociação a proposta final do licitante deverá ser anexada no prazo de 4 (quatro) horas no
Sistema eletrônico e deverá conter:
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9.1.1. Modalidade (Pregão Eletrônico) e número da licitação;
9.1.2. Razão social, n.º do CNPJ, endereço e meios de comunicação à distância do licitante;
9.1.3. Especificação clara, detalhada e completa do(s) item(ns) ofertado(s), preço(s) unitário(s) e preço(s) total(is)
do(s) item(s), também em valores por extenso, prevalecendo, no caso de divergências, os valores por extenso sobre
os numéricos. Os preços unitários devem ser cotados em moeda nacional, em algarismo, com no máximo 02 (duas)
casas decimais após a vírgula.
9.1.3.1. Só serão aceitos um preço e uma marca para cada item, sendo que a marca informada quando do
lançamento da proposta na plataforma do Banco do Brasil S.A. deverá ser a mesma da proposta final e quando da
entrega do item.
9.1.3.2. Não serão aceitos preços unitários superiores aqueles orçados pela Administração. Hipótese em que o
detentor da melhor proposta deverá adequar seus valores.
9.1.4. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais (ICMS e outros),
comerciais, trabalhistas, tributárias, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, depósitos, descarga (mão-de-obra,
equipamentos ou qualquer despesa), transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham
a incidir sobre o fornecimento dos itens, objeto desta licitação.
9.1.5. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
9.1.6. Nas propostas que omitirem o prazo de validade ou as condições de fornecimento, bem como os demais
prazos, ficam estabelecidos que estes serão os estipulados neste Edital. Tais circunstâncias não ensejam a
desclassificação.
9.1.7. Data e assinatura do representante da empresa.
9.2. O preço unitário de cada item ofertado que resultar em dízima periódica deverá ser adequado conforme subitem
9.1.3, devendo sempre o valor total de cada item obtido após adequação, ser igual ou inferior ao valor total do mesmo
item ofertado na disputa eletrônica.
10.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1.

Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas (conforme art. 24 do
Decreto 10.024/2019), qualquer pessoa poderá solicitar impugnação do ato convocatório do Pregão.
Data limite para apresentação de impugnação será até ás 17h do dia 24/01/2022.
A Impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável
pela elaboração do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação, no prazo de até dois dias uteis,
contados da data do recebimento da impugnação. (§ 1.º art. 24 do Decreto 10.024/2019).
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do
certame através dos meios em que se deu a divulgação do Edital (§ 3.º art. 24 do Decreto 10.024/2019).
Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.
Os pedidos de impugnação referentes ao processo deverão ser enviados através do e-mail
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada endereçada ao Departamento
de Licitações, localizada no PRÉDIO DA PREFEITURA, na Praça JK,s/n– Centro, Mariana- MG, CEP:
35.420-000, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a).

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.

11.
DOS RECURSOS
11.1. Após o encerramento da etapa de lances, existindo a intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao Pregoeiro(a), por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (VINTE E QUATRO ) HORAS após
DECLARADO O VENCEDOR.
11.2. O licitante interessado em recorrer deverá manifestar, motivadamente, a intenção de interpor recurso, quando
lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.3. A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das propostas, a etapa de lances e a
declaração do vencedor. A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o julgamento de
habilitação, de acordo com as exigências previstas neste edital. Encerrada a etapa de lances, os
PROPONENTES deverão consultar regularmente o sistema para verificar se foi declarado o vencedor e se
está aberta a opção para interposição de recurso. A partir da liberação, os PROPONENTES deverão, no prazo
máximo de 24 (Vinte e quatro) horas, manifestar a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema,
implicando em decadência do direito de recurso, a falta de manifestação imediata e motivada do licitante.
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11.4. As razões e contrarrazões recursais deverão ser anexadas em campo próprio do sistema licitacoes-e, ou,
endereçados ao Departamento de Licitações, localizado no PRÉDIO DA PREFEITURA, na PRAÇA JK, S/N –
Centro, Mariana- MG, CEP: 35.420-000, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), ou ainda, poderão ser enviados via e-mail:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com
11.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
11.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
11.8. Na ausência de recurso caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído
à Autoridade Superior e propor a homologação.
12.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o município de Mariana,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas
e outras penalidades previstas no edital, no contrato e demais disposições legais, nos termos do artigo 87 da
lei de licitações.

12.1.2. Serão aplicadas multas nos casos de:
a)

Descumprimento do prazo de entrega estipulado pela contratada - multa de 1 % (um por cento) sobre o valor
da obrigação, calculada ao dia -.
b)
Desatendimento às demais obrigações assumidas pela contratada, não abrangidas pela alínea anterior multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor do objeto contratado, sem prejuízo da rescisão
contratual, a critério da Administração Municipal.
12.1.2.1.As multas previstas nas letras "a" e "b" do subitem anterior não poderão ultrapassar a 15% (quinze por
cento) do valor do contrato.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para custear a execução do contrato, objeto desta licitação, correrão por conta do crédito
orçamentário da Prefeitura Municipal de Mariana, constante das dotações orçamentárias:
08.02.08.243.0025.2.402.3.3.90.30 Fonte 1229 Ficha: 1049
08.02.08.244.0009.2.174.3.3.90.30 Fonte 1100 Ficha: 251
Valor Total Estimado R$154.279,33(Cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e
trinta e três centavos).
14.
14.1

14.2.

14.3.

CONTRATO/ARP
Com a licitante vencedora, será firmado contrato/ARP, nos casos que couber, de acordo com a minuta
constante do ANEXO III e com as demais disposições contidas neste Edital, seus anexos e proposta da
licitante vencedora, observada, ainda, as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Se a licitante vencedora, quando convocada, deixar de assinar o contrato/ARP, ou não aceitar, ou não retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, sem que tenha solicitado a prorrogação, serão convocadas as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, podendo a Administração optar por revogar a licitação, nos termos do Art. 64 da Lei
8.666/93.
O prazo de vigência do contrato/ARP será de 12 (doze) meses.

15.

RESCISÃO DO CONTRATO/ARP

15.1.

Poderá ocorrer rescisão do contrato/ARP nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas
alterações, garantindo o direito constitucional da ampla defesa e contraditório, nos termos da Lei.
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16.

DO PAGAMENTO

16.1.

O(s) pagamento(s) pelo(s) fornecimento(s) dos produtos do presente processo licitatório será(ão) efetuado(s) pela
Tesouraria da Prefeitura com até 15° (Decimo quinto) dia do mês subsequente após a entrega em consequência do
recebimento, aceite e liquidação através do Setor ou Responsável(eis) competente(s) concomitantemente com
apresentação da(s) Notas(s) Fiscal(ais), assim como, toda documentação exigida no Instrumento Contratual ou outro
hábil deverá ser entregue na Coordenação Contábil e Financeira, devendo ainda, serem cumpridos todos os
procedimentos exigidos na condição de entrega do Objeto.

16.2

No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências:
Nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada.
Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;

16.3.
16.4.

16.5.

Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que
desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a
adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;
O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do material e/ou
da prestação efetiva do serviço, forem apresentados os atestados de regularidade referentes à
Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas e Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, conforme Decreto nº3.
436, de 01 de fevereiro de 2005.

17.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1

O presente edital e seus anexos, o Termo de Referência, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte
integrante do instrumento contratual/ARP independentemente de transcrição.
17.1.1 O Município de Mariana poderá, por despacho fundamentado da Pregoeira e até a entrega da Nota de Empenho,
excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a este assista o direito de reclamar
indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou
circunstância que desabone a idoneidade da licitante.
17.1.2 Após a homologação da licitação e autorização da despesa pela Autoridade competente, os licitantes vencedores
serão comunicados, por escrito, através de autorização de fornecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
17.1.3 Quando o licitante vencedor não apresentar a documentação exigida para sua habilitação no ato da contratação, o
município, através do Pregoeiro, convocará outro licitante, na ordem de classificação, sucessivamente.
17.1.3.1 Para celebrar a contratação, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação.
17.2. É assegurado ao Município, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na mesma forma e meios em que ocorreu a sua divulgação.
17.3. A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei
Federal n° 8.666/93.
17.4. A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.5.

17.6.
17.7.

17.8.

Se o licitante vencedor recusar-se a entregar o material/prestar o serviço ou retirar o instrumento equivalente
injustificadamente, ou por motivo não aceito pelo MUNICÍPIO, serão aplicadas as sanções em conformidade com
as disposições constantes dos Decretos e Leis citados neste Edital.
Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Município de Mariana
comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.
É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deva constar no ato da sessão pública.
As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no foro da Comarca de Mariana – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

17.9. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.
17.10. Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.
17.11. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e
aceito pelo Pregoeiro.
17.12. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecido. Desde que não haja comunicação em contrário por parte do Pregoeiro.
17.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
17.14. iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município.
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O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não implicará no afastamento do licitante, desde que
sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a
realização da sessão pública de pregão.
17.15. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da
contratação.
17.16. A licitante poderá, em caso de dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação deste Edital, consultar a
Pregoeira
através
de
carta
protocolada
ou
por
e-mail
através
do
endereço
eletrônico:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com, cujos esclarecimentos emanados passarão a integrar o presente
processo. Os esclarecimentos serão prestados até o 3o (terceiro) dia útil anterior à data de realização desta
licitação, inclusive. Data limite para solicitação de esclarecimento será até às 17h do dia do dia 24/01/2022.

17.17. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
17.18. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro,
nos autos do processo de licitação.
17.19. A Homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
17.20. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e
Leis citados neste Edital.
17.21. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor,
mediante a apresentação de nota fiscal/fatura em original. Os proponentes assumem todos os custos de
preparação e apresentação de suas propostas e o município não será, em nenhum caso, responsável, por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.22. Poderão ser solicitados a qualquer licitante informações ou esclarecimentos complementares, a critério da
pregoeira, em uso da faculdade prevista no § 3°, do artigo 43 da lei 8.666/93.
17.23. Havendo dúvidas durante o certame licitatório de que a licitante se enquadre ou não como demais
microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), a Administração Pública Municipal determinará a
realização de diligência para que o interessado disponibilize, ás suas custas, no prazo de 05(cinco) dias, a certidão
simplificada(se pessoa jurídica registrada em Junta Comercial) ou certidão de breve relato( se pessoa jurídica
registrada no cartório de registro próprio).
17.24. Na hipótese acima, caso o licitante não apresente os documentos solicitados, não lhe serão aplicáveis os benefícios
dispostos na lei complementar n° 123/2006 e demais alterações, podendo ser desclassificado do certame se o
mesmo for para participação exclusiva ou reserva de cotas para microempresas(ME) e empresas de pequeno porte
(EPP).
17.25. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresas(ME) e empresas de
pequeno porte (EPP) quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art.3° da Lei
Complementar n°123/2006 e alterações, no ano fiscal anterior, sob pena das demais sanções.

18. DO TERMO DE REFERÊNCIA
O Termo de Referência anexo I é parte integrante deste instrumento convocatório, sendo de interira
responsabilidade dos interessados tomarem conhecimento das suas condições para a participação neste
certame.
19 . DA ARBITRAGEM E/OU MEDIAÇÃO
Nos termos do Decreto n°9.822 de23/08/2019, será utilizado preferencialmente a arbitragem e/ou mediação para
a resolução dos conflitos advindos da relação contratual/ ARP a ser firmada em razão da presente licitação.

20. DO FORO
20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mariana para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

MARIANA, 13 de JANEIRO de 2022.

Marcelle Roberto Soares
Pregoeira
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ANEXO I

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS
E TERMO DE REFERÊNCIA

N°
ITEM
01

QUANT.

UNI.

ITEM

ACHOCOLATADO
EM PÓ
350

UNID

Embalagem de
polietileno atóxico,
contendo 300g.
Validade mínima 90
dias.

02

AÇÚCAR CRISTAL

350

UNID

03

Embalagem de
polietileno, atóxico,
transparente,
resistente, contendo
5kg. Validade
mínima 90 dias.

AMENDOIM

80

UNID

Embalagem de
polietileno, atóxico,
transparente,
resistente, contendo
500g. Validade
mínima 90 dias.

04

AMIDO DE MILHO
120

UNID

Embalado em caixa
de papelão 500g.
Validade mínima 90
dias.

DESCRIÇÃO

Composição: açúcar, cacau
em pó, maltodextrina, sal,
estabilizante leicitina de soja,
aromatizante, vitaminas, ferro
e zinco. Não conter glúten.
ISENTA: Soja e derivados
(exceto lecitina de soja),
gordura vegetal hidrogenada,
farinhas e/ou espessantes,
corantes e conservadores.
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Santa
Amália.
Açúcar cristal branco, de
primeira qualidade, origem
vegetal, contendo no mínimo
98,3% de sacarose de cana-deaçúcar. Livre de fermentação,
de cor clara, sem sujidades,
isento de matéria terrosa,
parasitos e detritos animais ou
vegetais. Validade mínima
1(um) ano.
Marca de Referência: Cristal
de Minas.
Composição
obrigatória:
grupo descascado, classe
miúdo, subclasse vermelha,
tipo 1. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação
vigente.
Marca
de
Referência:
Anchieta
Amido de milho, em pó, tipo
maisena. Produto amiláceo,
extraído do amido, fabricado a
partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria
terrosa e parasitos, não
podendo apresentar-se úmido,
fermentado ou rançoso.
ASPECTO: pó fino; cor

MARCA

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL
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05

500

UNID

06

ARROZ
AGULHINHA TIPO
1
Embalagem de
polietileno, atóxico,
transparente,
resistente, contendo
5kg. Validade
mínima 90 dias.

ATUM

150

UNID

07

200

UNID

150

UNID

08

Embalagem lata, em
folha de flandres,
limpa, resistente,
vedada
hermeticamente,
atóxica, isenta de
ferrugem, não
amassada, contendo
170g. Validade
mínima 90 dias.

branca; sabor e odor próprio.
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Maizena
Composição
obrigatória:
Grãos de arroz “in natura”,
proveniente da espécie Oryza
sativa. Beneficiado, Polido,
Longo Fino (“Agulhinha”),
Tipo 1. Procedência nacional.
Safra: Corrente. Teste de
Cocção: Deve obter os
seguintes
resultados:
Cozimento em 15 minutos
(máximo) = 100% dos grãos
cozidos. Volume = mínimo de
3 vezes. presentar rotulagem
de acordo com a legislação
vigente. Validade mínima
6(seis) meses.
Marca de Referência: Ciagro
Atum ralado, em óleo
comestível, sem conservantes,
preparado com pescado limpo
e
eviscerado.
Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Gomes
da Costa

Aveia em flocos finos.
Contém Glúten.
No seu valor nutricional a
cada porção de 30gr: 5% do
valor energético, 6% de
AVEIA EM
carboidratos, 6% de proteínas,
FLOCOS FINOS
4% de gorduras totais, 2% de
gorduras saturadas, valor
Embalados em caixas
diário
não
estabelecido
de 250g. Validade
gorduras trans, 12% fibra
mínima 90 dias.
alimentar, 0% de sódio.
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Yoki
AZEITONA VERDE Azeitonas verdes, água e sal.
EM CONSERVA
Contém: acidulante ácido
cítrico
e
ácido
lático,
Embalagem plástica, conservador benzoato de sódio
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resistente e atóxica,
contendo 200g (peso
drenado). Validade
mínima 90 dias.

09

350

UNID

100

UNID

600

PCT

300

UNID

10

11

12

e
antioxidante
ácido
ascórbico. NÃO CONTÉM
GLÚTEN.
Marca de Referência: La
Violetera
De primeira qualidade, íntegra
e crocante. Com batata e
gordura vegetal de palma
BATATA PALHA Feita a partir de matéria-prima
natural, selecionada, limpa,
Embalagem de
isenta de matéria terrosa e
polietileno, atóxico, parasitos, cor, sabor e odor
transparente,
característicos. Não apresentar
resistente, contendo partes queimadas, escuras e
300g. Validade
nem excesso de gordura.
mínima 90 dias.
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Creck
BICABORNATO
Sólido cristalino de cor
DE SÓDIO
branca, solúvel em água, para
uso alimentício. Apresentar
Embalagem plástica rotulagem de acordo com a
contendo 80g.
legislação vigente.
Validade mínima 120 Marca de Referência: Aroma
dias.
COMPOSIÇÃO: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, sal refinado,
óleos ou gordura vegetal,
OPCIONAL:
Outras
substâncias
alimentícias
aprovadas e que sejam
BISCOITO
declaradas no rótulo.
SALGADO CREAM
ISENTA:
Soja
(extrato,
CRACKER OU
farinha
desengordurada,
ÁGUA E SAL
proteína concentrada, proteína
isolada ou proteína texturizada
Embalagem plástica
de soja) e corantes artificiais.
contendo 200g.
Sem gorduras trans. Cada
Validade mínima 90
unidade deverá ter peso
dias.
líquido mínimo de 5 gramas
com tolerância de 10% para
menos. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação
vigente. Validade mínima
6(seis) meses.
Marca de Referência: Marilan
BISCOITO CREAM Farinha de Trigo Fortificada
CRACKER
com Ferro e Ácido Fólico,
INTEGRAL
Gordura Vegetal, Açúcar,
Farelo de Trigo, Creme de
Embalagem plástica Milho, Sal, Açúcar Invertido,
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metalizada contendo
180g.
Validade mínima 90
dias.

13

BISCOITO DOCE
TIPO MAISENA
600

PCT

Embalagem plástica
contendo 200g.
Validade mínima 90
dias.

14

BISCOITO DOCE
TIPO MARIA
600

PCT

15

300

PCT

Embalagem plástica
contendo 200g.
Validade mínima 90
dias.

BISCOITO
SALGADO TIPO
SALPET

Extrato de malte, Fermentos
Químicos (Bicarbonato de
Amônio e Bicarbonato de
Sódio), Acidulante Ácido
Láctico e Melhorador de
Farinha Protease (INS 1101 i).
Marca de Referência: Marilan
COMPOSIÇÃO: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, amido de
milho, óleos ou gordura
vegetal, livre de gordura trans.
OPCIONAL: Leite (ou soro
de leite) e outras substâncias
alimentícias aprovadas e que
sejam declaradas no rótulo.
ISENTA:
Soja
(extrato,
farinha
desengordurada,proteína
concentrada, proteína isolada
ou proteína texturizada de
soja) e corantes artificiais.
Cada unidade deverá ter peso
líquido mínimo de 5 gramas
com tolerância de 10% para
menos.
Marca de Referência: Aymoré
COMPOSIÇÃO: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, amidos
e/ou féculas, óleos ou gordura
vegetal e livre de gorduras
trans. OPCIONAL: Leite (ou
soro de leite) e outras
substâncias
alimentícias
aprovadas e que sejam
declaradas no rótulo.
ISENTA:
Soja
(extrato,
farinha
desengordurada,
proteína concentrada, proteína
isolada ou proteína texturizada
de soja) e corantes artificiais.
Cada unidade deverá ter peso
líquido mínimo de 5 gramas
com tolerância de 10% para
menos. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Aymoré
COMPOSIÇÃO: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, sal refinado,
óleos ou gordura vegetal, livre
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Embalagem plástica
contendo 200g.
Validade mínima 90
dias.

16

350

UNID

100

UNID

100

UNID

150

UNID

17

18

19

de gorduras trans.
OPCIONAL:
Outras
substâncias
alimentícias
aprovadas e que sejam
declaradas no rótulo.
ISENTA:
Soja
(extrato,
farinha
desengordurada,
proteína concentrada, proteína
isolada ou proteína texturizada
de soja) e corantes artificiais.
Cada unidade deverá ter peso
líquido mínimo de 5 gramas
com tolerância de 10% para
menos. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Aymoré
Composição: Amido, fécula
de mandioca, ovo, açúcar,
BISCOITO TIPO
margarina, leite em pó,
SEQUILHO
gordura vegetal, fermentos
químicos
bicarbonato de
Embalagem plástica
sódio, pirofosfato ácido de
contendo 350g.
sódio e bicarbonato de
Validade mínima 90
amônio. Não conter glúten.
dias.
Marca de Referência: Vale
D’Ouro.
Pó com aspecto homogêneo,
cor
marrom,
sabor
CACAU EM PÓ
característico obtido pela
pulverização da torta de cacau,
Embalagem de
que é obtido pela prensagem
polietileno contendo
hidráulica da massa de cacau.
250g. Validade
Cacau em pó alcalino é tratado
mínima 90 dias.
com agente alcalinizante para
neutralizar a acidez.
Pó fino, homogêneos, cor
CANELA EM PÓ
marrom clara, com cheiro e
sabor característicos. Produto
Embalagem plástica
isento
de
contaminantes
contendo 8g.
físicos (como pó, serragem ou
Validade mínima 120
partículas similares).
dias.
Marca de Referência: Kitano
COMPOSIÇÃO: Grãos ou
CANJICA BRANCA pedaços de grãos de milho
provenientes da espécie Zea
Embalagem de
mays, L. que apresentam
polietileno, atóxico, ausência parcial ou total do
transparente,
gérmen, em função do
resistente, contendo processo da escarificação
500g. Validade
mecânica
ou
manual
mínima 90 dias.
(degerminação),
despeliculados,
maduros,
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20

CANJIQUINHA

100

UNID

Embalagem de
polietileno, atóxico,
transparente,
resistente, contendo
500g.
Validade mínima 90
dias.

21

COCO RALADO
200

UNID

22

Pacote de polietileno
transparente, atóxico,
contendo 100
gramas. Validade
mínima 90 dias.
CHÁ DE ERVADOCE

250

CX

250

CX

23

limpos e secos, constituído de,
no mínimo, 95% (noventa e
cinco por cento) de grãos
brancos, marfim ou palha.
Grupo: canjica misturada,
subgrupo:
despeliculado,
classe: branca, tipo: 1 (um).
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Pereira
Grupo único, subgrupo média,
classe amarela. Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Yoki

COMPOSIÇÃO: puro, não
adoçado, baixo teor de
gordura, sem aditivos, com
parte do componente do
endosperma do fruto, são e
maduro, sem ranço e cheiro
característico.
Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Ducoco
Chá sabor Erva-Doce para uso
alimentício. A embalagem
deverá trazer externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Peso
por sache 2g.
Marca de Referência: Dr.
Oetker

Acondicionado em
envelope individual,
tipo sache, de papel
impermeável, com
vedações mecânicas
(selagem). Caixa
contendo 10 saches.
Validade mínima 120
dias.
CHÁ DE
Chá sabor Camomila para uso
CAMOMILA
alimentício. A embalagem
deverá trazer externamente os
Acondicionado em
dados
de
identificação,
envelope individual, procedência,
informações
tipo sache, de papel nutricionais, número de lote,
impermeável, com
quantidade do produto. Peso
vedações mecânicas por sache 1g.
(selagem). Caixa
Marca de Referência: Dr.
contendo 10 saches. Oetker
Validade mínima 120
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dias.
CHÁ DE CAPIM
CIDREIRA

24

250

CX

100

UNID

100

UNID

40

UNID

350

UNID

150

UNID

25

26

27

28

29

Chá sabor Capim Cidreira
para uso alimentício. A
embalagem deverá trazer
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, quantidade do
produto. Peso por sache 1g.
Marca de Referência: Dr.
Oetker

Acondicionado em
envelope individual,
tipo sache, de papel
impermeável, com
vedações mecânicas
(selagem). Caixa
contendo 10 saches.
Validade mínima 120
dias.
CHOCOLATE
Açúcar,
gordura
vegetal
GRANULADO
hidrogenada, cacau em pó,
glucose de milho, farinha de
Embalagem plástica soja, sal e emulsificante
contendo 150g.
lecitina de soja.
Validade mínima 90 Marca de Referência: Dori
dias.
Fino e homogêneo, produzido
COLORAU
com frutos do urucum, sãos e
maduros. Cheiro aromático
Embalagem plástica
característico, sem aditivos,
contendo 500g.
isentos de sujidades, parasitas
Validade mínima 120
e larvas.
dias.
Marca de Referência: Pirata
CRAVO DA ÍNDIA Para
fins
alimentícios.
Pacote plástico
Apresentar rotulagem de
contendo 8g.
acordo com a legislação
Validade mínima 120 vigente.
dias.
CREME DE LEITE Com teor de gordura em 25%,
não específico para bater
Embalagem Longa
chantili, textura que possibilite
Vida limpa, não
a separação do soro. Origem
amassada, resistente animal. Apresentar rotulagem
e que garanta a
de acordo com a legislação
integridade do
vigente.
produto, contendo
Marca de Referência: Cemil
200g. Validade
mínima 90 dias.
Composto
por
leite
DOCE DE LEITE
padronizado e/ou leite em pó,
PASTOSO
açúcar, bicarbonato de sódio,
cloreto de sódio e lactose.
Embalagem: lata
Deverá ser produzido com
rotulada com papel matérias primas sãs, limpas,
impresso, contendo isentas de material terroso,
800g. Validade
parasitas e em perfeito estado
mínima 90 dias.
de
conservação,
na
composição o leite deverá ser
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30

150

UNID

450

UNID

100

UNID

250

UNID

31

32

33

empregado na proporção
mínima de 3 de leite por 1 de
açúcar, como coadjuvante na
fabricação tolerância máxima
de 2 % de amido. Sem adição
de corantes artificiais.
Marca de Referência: Itambé
ERVILHA EM
Reidratada, em conserva. A
CONSERVA
embalagem deverá conter
externamente os dados de
Acondicionada em
identificação e procedência,
recipiente de folha de informações
nutricionais,
flandres, íntegro,
número do lote, data de
resistente,vedado
validade,
quantidade
do
hermeticamente e
produto. Apresentar rotulagem
limpo, contendo
de acordo com a legislação
200g de peso liquido vigente.
drenado. Validade
Marca de Referência: Quero
mínima 90 dias.
COMPOSIÇÃO: extrato de
tomates maduros, tradicional,
sãos e limpos. Deverá
apresentar teor de substância
seca, menos cloreto de sódio,
mínimo de 18%.
EXTRATO DE
OPCIONAL:
Sal
e/ou
TOMATE
açúcares.
Lata contendo 340g. ISENTA: Pele e sementes,
Validade mínima 90 amido,
conservadores
e
dias.
corantes de qualquer natureza.
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente. Não será aceito
“molho de tomate”. Validade
mínima 1(um) ano.
Marca de Referência: Quero
Torrada, grupo seca, subgrupo
FARINHA DE
fina, classe amarela, isenta de
MANDIOCA
matéria terrosa e parasitas,
sem fermentação ou ranço,
Pacote de polietileno sem bolores ou leveduras, tipo
transparente
1. Apresentar rotulagem de
contendo 1 kg.
acordo com a legislação
Validade mínima 90 vigente.
dias.
Marca
de
Referência:
Anchieta
FARINHA DE
Farinha de Milho enriquecida
MILHO AMARELA com Ferro e Ácido Fólico
(Vitamina B9), fabricada a
Embalagem de
partir de matérias-primas sãs e
polietileno
limpas. Produto obtido pela
transparente
ligeira torração do grão de
contendo 500 g.
milho, desgerminado ou não,
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Validade mínima 90
dias.

34

FARINHA DE
TRIGO SEM
FERMENTO

250

UNID

Embalagem plástica
resistente contendo
1kg.
Não poderá estar
rasgada, suja,
manchada ou com
qualquer danificação
que comprometa
integridade e
segurança do
alimento. Validade
mínima 90 dias.

35

FARINHA DE
ROSCA
100

UNID

36

50

CX

Embalagem plástica
atóxica, contendo
500g. Validade
mínima 90 dias.

FARINHA DE
AVEIA
Caixa 250g.
Validade mínima 90
dias.

37

FEIJÃO CARIOCA
TIPO 1
400

UNID

Embalagem de
polietileno
transparente
contendo 1kg.
Validade mínima 90
dias.

livre de matéria terrosa,
parasitos, lavaras e detritos
animais e vegetais. Não
podendo estar fermentado,
rançoso, ter no máximo 14%
p/p de umidade. Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Yoki
Tipo 1. Produto elaborado
com grãos de trigo (Triticum
aestivum L.) ou outras
espécies do gênero Triticum,
ou combinações por meio de
trituração ou moagem e outras
tecnologias e processos.
OBRIGATÓRIA: enriquecida
com ferro e ácido fólico.
ISENTA: Amido de milho.
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Vilma

Produzida com pão tipo
francês. Fabricada a partir de
matérias-primas sãs e limpas,
livre de matéria terrosa,
parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. Não
podendo estar fermentado ou
rançoso. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Yoki
Aveia em farinha. Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Yoki
COMPOSIÇÃO:
Grão
comestível de feijão “in
natura”,
proveniente
da
espécie “Phaseolus vulgaris”.
Constituído de, no mínimo,
90% (noventa por cento) de
grãos na cor característica à
variedade correspondente, de
tamanho e formato naturais,
maduros, limpos e secos.
Deverá ser da safra corrente.
Feijão comum, classe cores,
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38

200

UNID

150

UNID

150

UNID

100

UNID

39

40

41

carioca, tipo 1. Teste de
Cocção: Deve obter o seguinte
resultado positivo: Cozimento
em panela simples por 80 a 90
minutos ou em panela de
pressão por 25 a 30 minutos.
Umidade: Máximo 15% em
peso. Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente. Validade mínima
6(seis) meses.
Marca de Referência: Tipuá
Feijão Preto Tipo 1, isento de
FEIJÃO PRETO
matéria terrosa, de parasitas,
TIPO 1
de detritos animais ou
vegetais, pedaços de grãos
Embalagem de
ardidos, brotados, chocos,
polietileno
imaturos,
manchados,
transparente
mofados,
carunchados
e
contendo 1kg.
descoloridos, que prejudiquem
Validade mínima 90 sua aparência e qualidade,
dias.
produção de última safra.
Marca de Referência: Tipuá
Fermento em pó químico a
base de amido de milho ou
FERMENTO EM PÓ fécula de mandioca, fosfato
QUÍMICO
mono cálcico, bicarbonato de
sódio e carbonato de cálcio.
Embalagem plástica, Não
contem
glúten.
contendo 250g.
Apresentar rotulagem de
Validade mínima 120 acordo com a legislação
dias.
vigente. Apresentar tampa
medidora, equivalente a 1
colher de sopa.
Marca de Referência: Royal
Produto obtido a partir da
moagem do grão de milho
FUBÁ DE MILHO
(Zeamays, L.), degerminado
“MIMOSO”
ou não e seco por processos
tecnológicos adequados.
Embalagem de
OBRIGATÓRIO: Enriquecido
polietileno
com ferro e ácido fólico.
transparente
Apresentar rotulagem de
contendo 1kg.
acordo com a legislação
Validade mínima 90
vigente.
dias.
Marca
de
Referência:
Anchieta
GELATINA EM PÓ Pó para gelatina, com açúcar,
(Sabores variados)
aromatizante.
Fonte
de
vitaminas: A,D,B1,B2, B6 e
Embalagem integra, minerais Ferro e Zinco. Com a
caixinha, contendo
simples adição de água, e após
35 g. Validade
resfriamento, adquire aspecto
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mínima 90 dias.

42

GRÃO DE BICO

50

UNID

Embalagem de
polietileno
transparente
contendo 500 g.
Validade mínima 90
dias.

43

IOGURTE COM
POLPA DE
FRUTAS
500

UNID

Frasco contendo
180g.
Validade mínima 30
dias.

44

500

UNID

45

IOGURTE
NATURAL
INTEGRAL
Frasco contendo
180g. Validade
mínima 30 dias.
LEITE DE COCO

200

UNID

Embalagem Longa
Vida tetra Pack,
limpa não amassada,
resistente, contendo

e consistência gelatinosa.
Ausência
de
sujidades,
parasitos e larvas. Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Dr.
Oetker
Grãos inteiros, selecionados,
isentos de matéria terrosa,
parasitas, detritos animais e
vegetais, pedaços de grãos
ardidos, brotados, chocos,
imaturos,
manchados,
chuvados,
mofados,
carunchados e descoloridos,
que
prejudiquem
sua
aparência
e
qualidade,
produção de última safra. Teor
máximo de impureza de 2%.
Tempo
aproximado
sob
pressão de 45 minutos para
cocção. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação
vigente.
Marca
de
Referência:
Anchieta
Ingredientes leite, fermento
lácteo, tipo natural, acrescido
de polpa de fruta, sem adição
de
corantes
artificiais.
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente. Ser entregue sob
refrigeração. Não será aceito
bebida láctea.
Sabores Morango/ Coco/
Pêssego.
Marca
de
Referência:
Trevinho
Ingredientes:
Leite
pasteurizado integral e/ou leite
reconstituído
integral,
proteínas lácteas e fermento
lácteo. Isento de sabor,
espessantes, corantes naturais
ou artificiais e glúten.
Marca de referência: Itambé
Produto
concentrado,
parcialmente
desidratado,
preparado com endosperma,
procedente de frutos sãos e
maduros,
isentos
de
substâncias estranhas à sua
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200ml. Validade
mínima 90 dias.

46

LEITE
CONDENSADO
200

UNID

Embalagem Longa
Vida limpa, não
amassada, resistente,
contendo 395g.
Validade mínima 90
dias.

47

LEITE EM PÓ
INTEGRAL
450

UNID

Embalagem
metalizada, atóxica,
resistente, contendo
400g. Validade
mínima 90 dias.

48

LEITE UHT
INTEGRAL
3.000

UNID

Embalagem Longa
Vida contendo 1
litro, com bico para
fechamento.
Validade mínima 45
dias.

composição, ausência de
sujidade, parasita e larvas; ter
coloração
branca,
não
apresentar sabor amargo. No
rótulo
deve
constar
denominação do produto.
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Menina
Obtido pela desidratação do
leite integral, adicionado de
açúcar e lactose (tradicional).
Consistência
cremosa
e
textura
homogênea.
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Cemil
Leite de vaca em pó, integral,
desidratado e apto para a
alimentação humana mediante
processos tecnologicamente
adequados. Livre de umidade
e fermentação. Sem adição de
soro de leite.1) Poderá conter
lecitina de soja. 2) Deverá ser
adicionado de vitaminas e
minerais (dentro do padrão
legal vigente). Deve ser
produto
de
procedência
nacional (conforme Instrução
Normativa nº 11 de 09/09/99 M.A.A). Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação
vigente.
Leite integral de vaca do tipo
Longa Vida, homogeneizado,
submetido ao processo de
ultra pasteurização (UAT).
Envasado, sob condições
assépticas, em embalagens
esterilizadas e hermeticamente
fechadas. O leite integral
deverá estar de acordo com as
especificações
gerais
do
Regulamento Técnico de
identidade e qualidade do leite
UAT fixado pela Portaria nº
370, de 04/09/1997, M.A.A.
Características
sensoriais:
aspecto líquido, cor branco,
sabor e odor característicos,
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49

80

UNID

40

UNID

150

UNID

350

UNID

50

51

52

sem sabores nem odores
estranhos, não deve conter
qualquer tipo de pureza ou
elementos estranhos. Ausência
de conservadores e de
formaldeído. Teor de gordura
de 3%.
Marca
de
Referência:
Camponesa
LOURO
Folhas dessecadas, isentas de
materiais terrosos, parasitas,
Embalagens de
cor parda escuro, cheiro
polietileno selada
fortemente
aromático
com 4g. Validade
característico.
mínima 120 dias.
Marca de Referência: Kitano
Sementes de linhaça marrom
puras, livres de sujidades e
contaminastes.
Embalagem
apresentando
externamente
dados
de
identificação,
LINHAÇA
procedência,
informações
nutricionais, número de lote,
Embalagem plástica,
quantidade do produto, e
resistente, contendo
número do registro no
200g. Validade
Ministério da Agricultura,
mínima 120 dias.
Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de
entrega do produto.
Marca de Referência: Pro
Vida
MANJERICAO
Especiaria
manjericão
Envelope de 7g.
desidratado.
Validade mínima 120 Marca de Referência: Kitano
dias.
COMPOSIÇÃO: Massa seca.
Farinha de trigo Tipo 1
(Triticum aestivum L. e/ou de
outras espécies do gênero
Triticum), semolina ou sêmola
MACARRÃO
de trigo, enriquecida com
ESPAGUETE
ferro e ácido fólico.
OPCIONAL: 1) massa com
Embalagem de
ovos 2) Adição de vitaminas e
polietileno, atóxica,
minerais dentro dos padrões
resistente,
da legislação.
transparente
ISENTA: 1) amido de milho e
contendo 500g.
outros tipos de farinha que não
Validade mínima 90
seja a especificada 2) Isento
dias.
de corantes artificiais.
Formato: Longo - Tipo:
Espaguete.
Marca de Referência: Santa
Amália
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UNID

53

MACARRÃO
PARAFUSO
Embalagem de
polietileno
transparente, atóxica,
resistente, contendo
500 g. Validade
mínima 90 dias.

200

54

MACARRÃO
CONCHINHA

100

UNID

Embalagem de
polietileno, atóxica,
resistente,
transparente
contendo 500 g.
Validade mínima 90
dias.

55

MAIONESE

56

200

UNID

100

UNID

Embalagem de
plástico, atóxica,
resistente, contendo
500 g. Validade
mínima 60 dias.

MARGARINA
VEGETAL EXTRA

COMPOSIÇÃO: Massa seca.
Farinha de trigo Tipo 1
(Triticum aestivum L. e/ou de
outras espécies do gênero
Triticum), semolina ou sêmola
de trigo, enriquecida com
ferro e ácido fólico.
OPCIONAL: 1) massa com
ovos 2) Adição de vitaminas e
minerais dentro dos padrões
da legislação
ISENTA: 1) amido de milho e
outros tipos de farinha que não
seja a especificada 2) Isento
de corantes artificiais.
Marca de Referência: Santa
Amália
COMPOSIÇÃO: Massa seca.
Farinha de trigo Tipo 1
(Triticum aestivum L. e/ou de
outras espécies do gênero
Triticum), semolina ou sêmola
de trigo, enriquecida com
ferro
e
ácido
fólico.OPCIONAL: 1) massa
com ovos 2) Adição de
vitaminas e minerais dentro
dos padrões da legislação
ISENTA: 1) amido de milho e
outros tipos de farinha que não
seja a especificada 2) Isento
de corantes artificiais.
Marca de Referência: Santa
Amália
Tradicional, industrializada,
emulsão de água, óleo vegetal,
vinagre, amido modificado,
ovos pasteurizados, açúcar,
sal, suco de limão, acidulante
ácido lático, espessantes goma
xantana
e
alfarroba,
conservador ácido sórbico,
sequestrante edta, corante
páprica,
aromatizantes
(aromas naturais de mostarda
e ovo) e antioxidantes bht e
bha . Ter 22kcal por colher de
sopa, sem gorduras trans. Não
conter glúten.
Marca
de
Referência:
Hellmanns
Óleos vegetais líquidos e
preferencialmente
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CREMOSA
Pacote de polietileno,
atóxica, resistente,
contendo 500 g.
Validade mínima 60
dias.

57

MANTEIGA COM
SAL
300

UNID

58

150

UNID

59

250

UNID

250

UNID

60

Embalagem de
polietileno, atóxica,
resistente, contendo
500 g. Validade
mínima 60 dias.
MILHO PARA
PIPOCA
Embalagem de
polietileno
transparente, atóxica,
resistente contendo
500 g. Validade
mínima 90 dias.
MILHO VERDE

interesterificados, leite ou seus
constituintes ou derivados, sal,
água e outros componentes
que o caracterizam. Teor de
lipídios 80%.
OBRIGATÓRIO:Gordura
láctea, quando presente, não
deve exceder a 3% m/m do
teor de lipídios totais.
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente. Isento de corantes
artificiais e gordura trans. Não
será aceito creme vegetal.
Marca de Referência: Qualy
COMPSIÇÃO: creme de leite
e sal (cloreto de sódio). Isento
de
corantes,
gluten
e
espessantes.
Marca de referência: Cotochés

COMPOSIÇÃO:
classe
amarelo, grupo duro, tipo 1,
com no máximo 15% de
umidade,
categoria
“premium”.
Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Yoki

COMPOSIÇÃO: Simples, em
conserva,
grãos
médios
Acondicionada em
inteiros
e
uniformes,
recipiente de folha de coloração amarelo, macio,
flandres, íntegro,
imerso em liquido translúcido,
resistente,vedado
livre de impurezas. Apresentar
hermeticamente e
rotulagem de acordo com a
limpo, contendo
legislação vigente.
200g de peso liquido Marca de Referência: Quero
drenado. Validade
mínima 90 dias.
Polvilho doce, gordura vegetal
MISTURA PARA
hidrogenada, leite em pó
PÃO DE QUEIJO
integral,
condimento
preparado
sabor
queijo
Embalagem de
romano (queijo, soro de leite
polietileno leitoso,
em pó, gordura vegetal,
atóxica, resistente,
maltodextrina, sal, proteína
contendo 250g.
láctea
e
aromatizante),
Validade mínima 90
condimento preparado sabor
dias.
queijo (soro de leite, sal,
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maltodextrina,
amido
de
milho, amido de milho
modificado,
extrato
de
levedura em pó, realçador de
sabor glutamato de sódio,
substâncias
aromatizantes
naturais e idênticas ás
naturais,
antiumectantes
fosfato tricálcico e dióxido de
silício,
acidulante
ácido
cítrico), sal, queijo em pó,
realçador sabor glutamato
monossódico, acidulante ácido
láctico e antioxidante BHT.
Marca de Referência: Yoki
61

300

UNID

MISTURA PARA
BOLO
(Sabores: Baunilha;
Coco; Leite
Condensado;
Abacaxi)
Embalagem de
polietileno leitoso,
atóxica, resistente,
contendo 400g.
Validade mínima 90
dias.
MISTURA PARA
BOLO
(Sabor Chocolate)

62

250

UNID

Embalagem de
polietileno leitoso,
atóxica, resistente,
contendo 400g.
Validade mínima 90
dias.

63

300

UNID

MISTURA PARA
MINGAU
(tipo Cremogema)
Caixa contendo
200g. Validade
mínima 90 dias.

Deve
conter
como
ingredientes, entre outros, leite
em pó integral, ovo integral
desidratado.
Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Isento de
corantes artificiais.
Marca de Referência: Vilma

Deve
conter
como
ingredientes, entre outros, leite
em pó integral, ovos integral
desidratado.
Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Isento de
corantes artificiais.
Marca de Referência: Vilma
Cereal
pré-cozido
para
preparo de mingau, contendo
farinha de milho ou farinha de
arroz, açúcar, amido, sais
minerais, vitaminas (A, C, D,
E, B1, B6, niacina, ácido
fólico e ácido pantotênico) e
aromatizante vanila. Contém
Glúten. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação
vigente.Sabores:
arroz
e
milho.
Marca
de
Referência:
Cremogema (da Maizena)
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64

600

UNID

300

UNID

150

PCT

150

PCT

250

UNID

65

66

67

68

69

120

UNID

Óleo refinado mediante o
emprego
de
processos
tecnológicos
adequados,
obtido de um único vegetal,
ÓLEO DE SOJA
com apresentação, aspecto,
REFINADO
cheiro, sabor e cor peculiar,
isento de ranço e outras
Garrafa Pet tipo 1 de
características
indesejáveis,
900 mL. Validade
tipo I, isentos de substâncias
mínima 90 dias.
nocivas à saúde e outras
matérias estranhas ao produto.
Marca
de
Referência:
Corcovado
ORÉGANO
Orégano
desidratado
produzido com folhas sãs,
Embalagem em
limpas, isentas de matérias
polietileno selada
terrosas, de parasitos, detritos
contendo 10g.
animais e vegetais.
Validade mínima 120 Marca de Referência: Kitano
dias.
Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico,
PAO DE FORMA,
açúcar,
gordura
vegetal
FATIADO
hidrogenada, sal, glúten e
fermento biológico, contém
Embalagem em
conservador propionato de
polietileno, contendo
cálcio. Validade mínima de 30
500g. Validade
dias no ato da entrega.
mínima 30 dias.
Marca
de
Referência:
Wickbold
Composição: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
PÃO TIPO
fólico, açúcar cristal, gordura
BISNAGUINHA
vegetal de palma, glúten, sal,
glucose, ovos, soro de leite,
Embalagem em
mix vitamínico (PP, ferro, B2,
polietileno, contendo B6 e B1), emulsificantes,
300g. Validade
conservador propionato de
mínima 30 dias.
calcio e mlhorador de farinha
ácido ascórbico.
Marca de Referência: Milani
PÃO DE QUEIJO
Apresentação
congelado,
CONGELADO
tamanho médio, sabor queijo,
com redução de 30% em sódio
Embalagem de
e sem glúten.
polietileno contendo Prazo validade superior 180
400g. Validade
dias. Ser entregue congelado.
mínima 30 dias.
Marca de Referência: Pif Paf
POLVILHO AZEDO
Embalagem de
polietileno leitoso,
atóxico, resistente,

Polvilho Azedo fabricado a
partir de matérias-primas sãs e
limpas, livre de matéria
terrosa, parasitas, larvas e
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70

120

UNID

71

50

UNID

contendo 1 kg.
Validade mínima 90
dias.
POLVILHO DOCE
Embalagem de
polietileno leitoso,
atóxico, resistente,
contendo 1 kg.
Validade mínima 90
dias.
PROTEÍNA
TEXTURIZADA DE
SOJA FINA
Embalagem de
polietileno
transparente,
atóxico, resistente,
contendo 400g.
Validade mínima 90
dias.

72

500

UNID

73

200

UNID

74

75

350

unid

350

UNID

PO DE CAFÉ
Acondicionado em
pacote de polietileno,
opaco, alto vácuo,
íntegro, resistente,
vedado
hermeticamente e
limpo, contendo
500g. Validade
mínima 90 dias.
QUEIJO MINHAS
PADRÃO
Acondicionado em
pacote de polietileno,
à vácuo, íntegro,
resistente, vedado
hermeticamente e
limpo, validade
mínima de 60 dias,
contendo
aproximadamente
900g. Validade
mínima 30 dias.
ROSQUINHA DE
CHOCOLATE
Sachê metalizado
contendo 400 g.
Validade mínima 90
dias.
ROSQUINHA DE

detritos de animais vegetais.
Marca de Referência: Amafil
Polvilho Azedo fabricado a
partir de matérias-primas sãs e
limpas, livre de matéria
terrosa, parasitas, larvas e
detritos de animais vegetais.
Marca de Referência: Amafil
Obtida por processamento
tecnológico adequado, a partir
de
farinha
de
soja
desengordurada,
proteína
isolada de soja e proteína
concentrada de soja. Deve
apresentar umidade máxima
de 8% e proteína em base seca
mínima de 50%.
Marca de Referência: Vitao.
Café torrado e moído,
procedente de grãos sãos,
limpos e isentos de impurezas.
À vácuo. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de
identificação
e
procedência, número do lote
data de fabricação, quantidade
do produto, selo de pureza
ABIC.
Marca de Referência: Três
Corações
Ingredientes:
Leite
pasteurizado, cloreto de sódio,
cloreto de cálcio, coagulante,
fermento lácteo. Isento de
glúten.
Marca de Referência: Trem
Minas.

COMPOSIÇÃO: farinha de
trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, 0% de gordura
trans.
Marca de Referência: Marilan
COMPOSIÇÃO: farinha de
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76

50

UNID

300

UNID

77

CÔCO
Sachê metalizado
contendo 400 g.
Validade mínima 90
dias.
SAL REFINADO
DE MESA IODADO
Embalagem de
polietileno, atóxico,
resistente, contendo
1 kg. Validade
mínima 90 dias.
SARDINHA EM
CONSERVA
Embalagem lata, em
folha de flandres,
limpa, resistente,
vedada
hermeticamente,
atóxica, isenta de
ferrugem, não
amassada, contendo
125g. Validade
mínima 90 dias.

78

UNID

SUCO
CONCENTRADO
(Sabor Caju)
Garrafa pet contendo
500mL. Validade
mínima 90 dias.

200

UNID

SUCO
CONCENTRADO
Sabor: Goiaba
Garrafa pet contendo
500mL. Validade
mínima 90 dias.

200

UNID

SUCO
CONCENTRADO
Sabor Manga

250

79

80

trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, 0% de gordura
trans.
Marca de Referência: Marilan
Cloreto de sódio (extraído de
fontes
naturais
e
recristalizado), antiumectante
e iodo. Teor mínimo de
cloreto de sódio sobre a
substância seca = 98,5%.
Marca de Referência: Globo
Sardinha com molho de
tomate. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação
vigente.
Marca de Referência: Gomes
da Costa

Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente. Com polpa de fruta e
sem adição de açúcar. Produto
não fermentado, não alcoólico,
homogeneizado
e
pasteurizado. Registro no MA.
Com conservação fora de
refrigeração.
Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Bela
Ischia
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente. Com polpa de fruta e
sem adição de açúcar. Produto
não fermentado, não alcoólico,
homogeneizado
e
pasteurizado. Registro no MA.
Com conservação fora de
refrigeração.
Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Bela
Ischia
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente. Com polpa de fruta e
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Garrafa pet contendo
500mL. Validade
mínima 90 dias.

81

250

UNID

SUCO
CONCENTRADO
Sabor Maracujá
Garrafa pet contendo
500mL. Validade
mínima 90 dias.

UNID

SUCO
CONCENTRADO
Sabor Uva
Garrafa pet contendo
500mL. Validade
mínima 90 dias.

UNID

TRIGO PARA KIBE
(triguilho)
Embalagem de
polietileno, atóxico,
resistente, contendo
500g. Validade
mínima 90 dias.

UNID

VINAGRE
Acondicionado em
frasco plástico
atóxico contendo 750
mL. Validade
mínima 90 dias.

82

200

83

350

84

100

sem adição de açúcar. Produto
não fermentado, não alcoólico,
homogeneizado
e
pasteurizado. Registro no MA.
Com conservação fora de
refrigeração.
Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Bela
Ischia
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente. Com polpa de fruta e
sem adição de açúcar. Produto
não fermentado, não alcoólico,
homogeneizado
e
pasteurizado. Registro no MA.
Com conservação fora de
refrigeração.
Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Bela
Ischia
Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação
vigente. Com polpa de fruta e
sem adição de açúcar. Produto
não fermentado, não alcoólico,
homogeneizado
e
pasteurizado. Registro no MA.
Com conservação fora de
refrigeração.
Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Bela
Ischia
Sem fermentação, obtido a
partir
de
cereal
limpo
desgerminado e são, isentos de
matéria terrosa e em perfeito
estado de conservação, sem
umidade, ou ranço. Apresentar
rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Sinhá
Elaborado
a
base
de
fermentação
acética,
produzidos com frutas limpas
sem parasitas, larvas e
matérias
estranhas.
Acondicionado em frasco
plástico atóxico. Vinagre,
matéria-prima vinho branco,
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tipo neutro, acidez 4, aspecto
físico líquido, aspecto visual
límpido e sem depósitos no
fundo da embalagem.
Marca de Referência: Toscano
VALOR TOTAL DA PLANILHA A R$

Amostras:
A critério da Secretaria solicitante, poderão ser solicitadas amostras dos itens das empresas classificadas em
primeiro lugar no certame, Caso a empresa não apresente ou seja desclassificada, chamaremos para apresentação
das amostras conforme ordem de classificação do certame.
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Atenção: O presente Termo de Referência é parte Integrante do edital e dos seus anexos , bem como do contrato/ARP
independentemente de sua transcrição, devendo o licitante estar ciente das condições nele estabelecida para a
participação no certame e execução do serviço.
Aplica-se neste certame o Decreto Municipal n°9206 de 18 de janeiro de 2018, que determina que cada ordenador de despesa
disponibilize previamente à Comissão Permanente de Licitação ou ao Pregoeiro e sua equipe de apoio os Critérios de habilitação
técnica a serem exigidos dos licitantes em feitos licitatórios municipais e dá outras providências.

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

1 - OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação das crianças e adolescentes da Unidade de
Acolhimento Institucional, bem com adultos em situação de rua acolhidos pelo Abrigo Municipal de modo a atender
aos padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes.

2 - OBJETIVO ESPECÍFICO/JUSTIFICATIVA

A aquisição de gêneros alimentícios objetiva o abastecimento das Unidades de Acolhimento Institucional, de modo a
oferecer uma alimentação nutricionalmente completa, dentro das recomendações nutricionais para crianças e
adolescentes, respeitando seus hábitos alimentares e priorizando o acesso, variedade, qualidade e quantidade
adequadas. Desta forma, objetiva-se garantir a Segurança Alimentar e Nutricional das mesmas, uma vez que a
ingestão de todos os nutrientes (carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas e minerais) são importantes para
crescimento e desenvolvimento adequado. A privação destes nutrientes em qualquer fase da vida é prejudicial,
destacando-se as deficiências

nas primeiras fases da vida que podem acarretar

comprometimento do

desenvolvimento motor e psicológico da criança, além de diversas doenças com impacto em saúde pública, como
anemia, desnutrição, hipovitaminoses e obesidade, associado à maior susceptibilidade imunológica. Desta forma,
observa-se a necessidade do oferecimento de gêneros alimentícios na sua variedade, de forma a contemplar todos
os nutrientes para alimentação balanceada diariamente.

3. NORMAS GERAIS:
Os licitantes deverão apresentar amostra dos produtos, as mesmas serão analisadas por uma Comissão
Técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania no prazo de 72h. A reprovação do produto
está condicionado ao não atendimento dos seguintes critérios:
1. especificação técnica contida no edital;
2. não concordância da composição química e informação nutricional exigida por meio da rotulagem do
próprio produto;
3. embalagem exigida;
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4. peso exigido;
5. sabor (quando houver);
6. ser impróprio para consumo humano;
7. acondicionamento em embalagem inadequada e/ou danificada.
8. não tenha registro junto ao Ministério da Agricultura;
9. vencido ou com data de validade próximo ao vencimento (mínimo 6 meses).
10. e de procedência duvidosa.
Deve-se ressaltar que a entrega dos gêneros alimentícios será feita de acordo com a periodicidade
solicitada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, podendo ser quinzenalmente ou mensalmente.
Esta entrega deve obedecer ao horário de expediente estabelecido das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às
17h00min.
É de obrigação e inteira responsabilidade do fornecedor disponibilizar pessoal para a carga e descarga,
bem como aguardar a conferência pelo setor responsável da Prefeitura Municipal de Mariana, de todos os gêneros
entregues.
O fornecedor ao receber a Autorização de Fornecimento, caso algum item listado não possa ser entregue
em virtude de alguma intercorrência, o fornecedor deverá comunicar por escrito com antecedência mínima de 72h
para entrega, de forma que o item possa ser substituído pelo responsável pelo pedido. E não serão aceitos produtos
cujas embalagens estejam rompidas, danificadas, violadas, sem data de validade e sem identificação do produto.

4. PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
N°

ITEM

QUANT

UNID

350

UNID

350

UNID

80

UNID

120

UNID

ACHOCOLATADO EM PÓ
01

Embalagem de polietileno
atóxico, contendo 300g.
Validade mínima 90 dias.

AÇÚCAR CRISTAL
02

Embalagem de polietileno,
atóxico, transparente, resistente,
contendo 5kg. Validade mínima
90 dias.
AMENDOIM

03

04

Embalagem de polietileno,
atóxico, transparente, resistente,
contendo 500g. Validade
mínima 90 dias.
AMIDO DE MILHO
Embalado em caixa de papelão
500g. Validade mínima 90 dias.

ESPECIFICAÇÃO
Composição:
açúcar,
cacau
em
pó,
maltodextrina, sal, estabilizante leicitina de
soja, aromatizante, vitaminas, ferro e zinco.
Não conter glúten. ISENTA: Soja e derivados
(exceto lecitina de soja), gordura vegetal
hidrogenada, farinhas e/ou espessantes,
corantes
e
conservadores.
Apresentar
rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Santa Amália.
Açúcar cristal branco, de primeira qualidade,
origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de
sacarose de cana-de-açúcar. Livre de
fermentação, de cor clara, sem sujidades,
isento de matéria terrosa, parasitos e detritos
animais ou vegetais. Validade mínima 1(um)
ano.
Marca de Referência: Cristal de Minas.
Composição obrigatória: grupo descascado,
classe miúdo, subclasse vermelha, tipo 1.
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Anchieta
Amido de milho, em pó, tipo maisena. Produto
amiláceo, extraído do amido, fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa e parasitos, não podendo
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05

ARROZ AGULHINHA TIPO 1
Embalagem de polietileno,
atóxico, transparente, resistente,
contendo 5kg. Validade mínima
90 dias.

500

UNID

150

UNID

ATUM

06

Embalagem lata, em folha de
flandres, limpa, resistente,
vedada hermeticamente,
atóxica, isenta de ferrugem, não
amassada, contendo 170g.
Validade mínima 90 dias.

AVEIA EM FLOCOS FINOS
07

Embalados em caixas de 250g.
Validade mínima 90 dias.

200

UNID

150

UNID

AZEITONA VERDE EM
CONSERVA
08

Embalagem plástica, resistente
e atóxica, contendo 200g (peso
drenado). Validade mínima 90
dias.
BATATA PALHA

09

Embalagem de polietileno,
atóxico, transparente, resistente,
contendo 300g. Validade
mínima 90 dias.

350

UNID

100

UNID

600

PCT

BICABORNATO DE SÓDIO
10
11

Embalagem plástica contendo
80g. Validade mínima 120 dias.
BISCOITO SALGADO CREAM
CRACKER OU ÁGUA E SAL
Embalagem plástica contendo
200g. Validade mínima 90 dias.

apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso.
ASPECTO: pó fino; cor branca; sabor e odor
próprio. Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Maizena
Composição obrigatória: Grãos de arroz “in
natura”, proveniente da espécie Oryza sativa.
Beneficiado, Polido, Longo Fino (“Agulhinha”),
Tipo 1. Procedência nacional. Safra: Corrente.
Teste de Cocção: Deve obter os seguintes
resultados: Cozimento em 15 minutos
(máximo) = 100% dos grãos cozidos. Volume =
mínimo de 3 vezes. presentar rotulagem de
acordo com a legislação vigente. Validade
mínima 6(seis) meses.
Marca de Referência: Ciagro
Atum ralado, em óleo comestível, sem
conservantes, preparado com pescado limpo e
eviscerado. Apresentar rotulagem de acordo
com a legislação vigente.
Marca de Referência: Gomes da Costa

Aveia em flocos finos. Contém Glúten.
No seu valor nutricional a cada porção de 30gr:
5% do valor energético, 6% de carboidratos,
6% de proteínas, 4% de gorduras totais, 2% de
gorduras
saturadas,
valor
diário
não
estabelecido gorduras trans, 12% fibra
alimentar, 0% de sódio. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Yoki
Azeitonas verdes, água e sal. Contém:
acidulante ácido cítrico e ácido lático,
conservador benzoato de sódio e antioxidante
ácido ascórbico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Marca de Referência: La Violetera

De primeira qualidade, íntegra e crocante. Com
batata e gordura vegetal de palma Feita a partir
de matéria-prima natural, selecionada, limpa,
isenta de matéria terrosa e parasitos, cor,
sabor e odor característicos. Não apresentar
partes queimadas, escuras e nem excesso de
gordura. Apresentar rotulagem de acordo com
a legislação vigente.
Marca de Referência: Creck
Sólido cristalino de cor branca, solúvel em
água, para uso alimentício. Apresentar
rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Aroma
COMPOSIÇÃO: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, sal refinado, óleos ou
gordura
vegetal,
OPCIONAL:
Outras
substâncias alimentícias aprovadas e que
sejam declaradas no rótulo.
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12
BISCOITO CREAM CRACKER
INTEGRAL
Embalagem plástica metalizada
contendo 180g.
Validade mínima 90 dias.

300

UNID

600

PCT

600

PCT

300

PCT

13

BISCOITO DOCE TIPO
MAISENA
Embalagem plástica contendo
200g. Validade mínima 90 dias.

14

BISCOITO DOCE TIPO MARIA
Embalagem plástica contendo
200g. Validade mínima 90 dias.

15

BISCOITO SALGADO TIPO
SALPET
Embalagem plástica contendo
200g. Validade mínima 90 dias.

ISENTA:
Soja
(extrato,
farinha
desengordurada,
proteína
concentrada,
proteína isolada ou proteína texturizada de
soja) e corantes artificiais. Sem gorduras
trans. Cada unidade deverá ter peso líquido
mínimo de 5 gramas com tolerância de 10%
para menos. Apresentar rotulagem de acordo
com a legislação vigente. Validade mínima
6(seis) meses.
Marca de Referência: Marilan
Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e Ácido
Fólico, Gordura Vegetal, Açúcar, Farelo de
Trigo, Creme de Milho, Sal, Açúcar Invertido,
Extrato de malte, Fermentos Químicos
(Bicarbonato de Amônio e Bicarbonato de
Sódio), Acidulante Ácido Láctico e Melhorador
de Farinha Protease (INS 1101 i). Marca de
Referência: Marilan
COMPOSIÇÃO: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de
milho, óleos ou gordura vegetal, livre de
gordura trans.
OPCIONAL: Leite (ou soro de leite) e outras
substâncias alimentícias aprovadas e que
sejam declaradas no rótulo.
ISENTA:
Soja
(extrato,
farinha
desengordurada,proteína
concentrada,
proteína isolada ou proteína texturizada de
soja) e corantes artificiais. Cada unidade
deverá ter peso líquido mínimo de 5 gramas
com tolerância de 10% para menos.
Marca de Referência: Aymoré
COMPOSIÇÃO: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, amidos e/ou
féculas, óleos ou gordura vegetal e livre de
gorduras trans. OPCIONAL: Leite (ou soro de
leite) e outras substâncias alimentícias
aprovadas e que sejam declaradas no rótulo.
ISENTA:
Soja
(extrato,
farinha
desengordurada,
proteína
concentrada,
proteína isolada ou proteína texturizada de
soja) e corantes artificiais. Cada unidade
deverá ter peso líquido mínimo de 5 gramas
com tolerância de 10% para menos.
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Aymoré
COMPOSIÇÃO: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, sal refinado, óleos ou
gordura vegetal, livre de gorduras trans.
OPCIONAL: Outras substâncias alimentícias
aprovadas e que sejam declaradas no rótulo.
ISENTA:
Soja
(extrato,
farinha
desengordurada,
proteína
concentrada,
proteína isolada ou proteína texturizada de
soja) e corantes artificiais. Cada unidade
deverá ter peso líquido mínimo de 5 gramas
com tolerância de 10% para menos.
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16
BISCOITO TIPO SEQUILHO
Embalagem plástica contendo
350g. Validade mínima 90 dias.

350

UNID

100

UNID

100

UNID

150

UNID

100

UNID

CACAU EM PÓ
17

Embalagem de polietileno
contendo 250g. Validade
mínima 90 dias.
CANELA EM PÓ

18

Embalagem plástica contendo
8g. Validade mínima 120 dias.

CANJICA BRANCA
19

Embalagem de polietileno,
atóxico, transparente, resistente,
contendo 500g. Validade
mínima 90 dias.

CANJIQUINHA
20

Embalagem de polietileno,
atóxico, transparente, resistente,
contendo 500g.
Validade mínima 90 dias.
COCO RALADO

21

Pacote de polietileno
transparente, atóxico, contendo
100 gramas. Validade mínima
90 dias.

200

UNID

250

CX

250

CX

CHÁ DE ERVA-DOCE

22

23

Acondicionado em envelope
individual, tipo sache, de papel
impermeável, com vedações
mecânicas (selagem). Caixa
contendo 10 saches. Validade
mínima 120 dias.
CHÁ DE CAMOMILA
Acondicionado em envelope

Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Aymoré
Composição: Amido, fécula de mandioca, ovo,
açúcar, margarina, leite em pó, gordura
vegetal, fermentos químicos bicarbonato de
sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato
de amônio. Não conter glúten.
Marca de Referência: Vale D’Ouro.
Pó com aspecto homogêneo, cor marrom,
sabor característico obtido pela pulverização
da torta de cacau, que é obtido pela
prensagem hidráulica da massa de cacau.
Cacau em pó alcalino é tratado com agente
alcalinizante para neutralizar a acidez.
Pó fino, homogêneos, cor marrom clara, com
cheiro e sabor característicos. Produto isento
de contaminantes físicos (como pó, serragem
ou partículas similares).
Marca de Referência: Kitano
COMPOSIÇÃO: Grãos ou pedaços de grãos
de milho provenientes da espécie Zea mays,
L. que apresentam ausência parcial ou total
do gérmen, em função do processo da
escarificação
mecânica
ou
manual
(degerminação), despeliculados, maduros,
limpos e secos, constituído de, no mínimo,
95% (noventa e cinco por cento) de grãos
brancos, marfim ou palha. Grupo: canjica
misturada, subgrupo: despeliculado, classe:
branca, tipo: 1 (um). Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Pereira
Grupo único, subgrupo média, classe amarela.
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Yoki

COMPOSIÇÃO: puro, não adoçado, baixo teor
de gordura, sem aditivos, com parte do
componente do endosperma do fruto, são e
maduro, sem ranço e cheiro característico.
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Ducoco
Chá sabor Erva-Doce para uso alimentício. A
embalagem deverá trazer externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Peso por sache 2g.
Marca de Referência: Dr. Oetker

Chá sabor Camomila para uso alimentício. A
embalagem deverá trazer externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
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individual, tipo sache, de papel
impermeável, com vedações
mecânicas (selagem). Caixa
contendo 10 saches. Validade
mínima 120 dias.
CHÁ DE CAPIM CIDREIRA

24

25

26

27

28

Acondicionado em envelope
individual, tipo sache, de papel
impermeável, com vedações
mecânicas (selagem). Caixa
contendo 10 saches. Validade
mínima 120 dias.
CHOCOLATE GRANULADO
Embalagem plástica contendo
150g. Validade mínima 90 dias.
COLORAU
Embalagem plástica contendo
500g. Validade mínima 120
dias.
CRAVO DA ÍNDIA
Pacote plástico contendo 8g.
Validade mínima 120 dias.
CREME DE LEITE
Embalagem Longa Vida limpa,
não amassada, resistente e que
garanta a integridade do
produto, contendo 200g.
Validade mínima 90 dias.

informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Peso por sache 1g.
Marca de Referência: Dr. Oetker

250

CX

100

UNID

100

UNID

40

UNID

350

UNID

DOCE DE LEITE PASTOSO
29

Embalagem: lata rotulada com
papel impresso, contendo 800g.
Validade mínima 90 dias.

150

UNID

150

UNID

ERVILHA EM CONSERVA

30

31

Acondicionada em recipiente de
folha de flandres, íntegro,
resistente,vedado
hermeticamente e limpo,
contendo 200g de peso liquido
drenado. Validade mínima 90
dias.
EXTRATO DE TOMATE
Lata contendo 340g. Validade
mínima 90 dias.

450

UNID

Chá sabor Capim Cidreira para uso
alimentício. A embalagem deverá trazer
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto. Peso por
sache 1g.
Marca de Referência: Dr. Oetker
Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau
em pó, glucose de milho, farinha de soja, sal e
emulsificante lecitina de soja.
Marca de Referência: Dori
Fino e homogêneo, produzido com frutos do
urucum, sãos e maduros. Cheiro aromático
característico, sem aditivos, isentos de
sujidades, parasitas e larvas.
Marca de Referência: Pirata
Para fins alimentícios. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação vigente.
Com teor de gordura em 25%, não específico
para bater chantili, textura que possibilite a
separação
do
soro.
Origem
animal.
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Cemil
Composto por leite padronizado e/ou leite em
pó, açúcar, bicarbonato de sódio, cloreto de
sódio e lactose. Deverá ser produzido com
matérias primas sãs, limpas, isentas de
material terroso, parasitas e em perfeito
estado de conservação, na composição o leite
deverá ser empregado na proporção mínima
de 3 de leite por 1 de açúcar, como
coadjuvante na fabricação tolerância máxima
de 2 % de amido. Sem adição de corantes
artificiais.
Marca de Referência: Itambé
Reidratada, em conserva.
A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Quero

COMPOSIÇÃO: extrato de tomates maduros,
tradicional, sãos e limpos. Deverá apresentar
teor de substância seca, menos cloreto de
sódio, mínimo de 18%.
OPCIONAL: Sal e/ou açúcares.
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FARINHA DE MANDIOCA
32

Pacote de polietileno
transparente contendo 1 kg.
Validade mínima 90 dias.

100

UNID

250

UNID

FARINHA DE MILHO
AMARELA
33

Embalagem de polietileno
transparente contendo 500 g.
Validade mínima 90 dias.

FARINHA DE TRIGO SEM
FERMENTO

34

Embalagem plástica resistente
contendo 1kg.
Não poderá estar rasgada, suja,
manchada ou com qualquer
danificação que comprometa
integridade e segurança do
alimento. Validade mínima 90
dias.

250

UNID

FARINHA DE ROSCA
35

36

Embalagem plástica atóxica,
contendo 500g. Validade
mínima 90 dias.
FARINHA DE AVEIA
Caixa 250g. Validade mínima 90
dias.

100

UNID

50

CX

400

UNID

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1
37

Embalagem de polietileno
transparente contendo 1kg.
Validade mínima 90 dias.

ISENTA:
Pele
e
sementes,
amido,
conservadores e corantes de qualquer
natureza. Apresentar rotulagem de acordo
com a legislação vigente. Não será aceito
“molho de tomate”. Validade mínima 1(um)
ano.
Marca de Referência: Quero
Torrada, grupo seca, subgrupo fina, classe
amarela, isenta de matéria terrosa e parasitas,
sem fermentação ou ranço, sem bolores ou
leveduras, tipo 1. Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Anchieta
Farinha de Milho enriquecida com Ferro e
Ácido Fólico (Vitamina B9), fabricada a partir
de matérias-primas sãs e limpas. Produto
obtido pela ligeira torração do grão de milho,
desgerminado ou não, livre de matéria terrosa,
parasitos, lavaras e detritos animais e
vegetais. Não podendo estar fermentado,
rançoso, ter no máximo 14% p/p de umidade.
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Yoki

Tipo 1. Produto elaborado com grãos de trigo
(Triticum aestivum L.) ou outras espécies do
gênero Triticum, ou combinações por meio de
trituração ou moagem e outras tecnologias e
processos.
OBRIGATÓRIA: enriquecida com ferro e ácido
fólico.
ISENTA: Amido de milho. Apresentar
rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Vilma
Produzida com pão tipo francês. Fabricada a
partir de matérias-primas sãs e limpas, livre de
matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. Não podendo estar
fermentado ou rançoso. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Yoki
Aveia em farinha. Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Yoki
COMPOSIÇÃO: Grão comestível de feijão “in
natura”, proveniente da espécie “Phaseolus
vulgaris”. Constituído de, no mínimo, 90%
(noventa por cento) de grãos na cor
característica à variedade correspondente, de
tamanho e formato naturais, maduros, limpos
e secos. Deverá ser da safra corrente. Feijão
comum, classe cores, carioca, tipo 1. Teste de
Cocção: Deve obter o seguinte resultado
positivo: Cozimento em panela simples por 80
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FEIJÃO PRETO TIPO 1
38

Embalagem de polietileno
transparente contendo 1kg.
Validade mínima 90 dias.

200

UNID

150

UNID

150

UNID

100

UNID

50

UNID

500

UNID

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO
39

Embalagem plástica, contendo
250g. Validade mínima 120
dias.

FUBÁ DE MILHO “MIMOSO”
40

Embalagem de polietileno
transparente contendo 1kg.
Validade mínima 90 dias.

GELATINA EM PÓ
(Sabores variados)
41

Embalagem integra, caixinha,
contendo 35 g. Validade mínima
90 dias.

GRÃO DE BICO
42

Embalagem de polietileno
transparente contendo 500 g.
Validade mínima 90 dias.

IOGURTE COM POLPA DE
FRUTAS
43

Frasco contendo 180g.
Validade mínima 30 dias.

a 90 minutos ou em panela de pressão por 25
a 30 minutos. Umidade: Máximo 15% em
peso. Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Validade mínima 6(seis)
meses.
Marca de Referência: Tipuá
Feijão Preto Tipo 1, isento de matéria terrosa,
de parasitas, de detritos animais ou vegetais,
pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos,
imaturos, manchados, mofados, carunchados
e descoloridos, que prejudiquem sua
aparência e qualidade, produção de última
safra.
Marca de Referência: Tipuá
Fermento em pó químico a base de amido de
milho ou fécula de mandioca, fosfato mono
cálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de
cálcio. Não contem glúten. Apresentar
rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Apresentar tampa medidora, equivalente a 1
colher de sopa.
Marca de Referência: Royal
Produto obtido a partir da moagem do grão de
milho (Zeamays, L.), degerminado ou não e
seco por processos tecnológicos adequados.
OBRIGATÓRIO: Enriquecido com ferro e
ácido fólico. Apresentar rotulagem de acordo
com a legislação vigente.
Marca de Referência: Anchieta
Pó para gelatina, com açúcar, aromatizante.
Fonte de vitaminas: A,D,B1,B2, B6 e minerais
Ferro e Zinco. Com a simples adição de água,
e após resfriamento, adquire aspecto e
consistência
gelatinosa.
Ausência
de
sujidades, parasitos e larvas. Apresentar
rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Dr. Oetker
Grãos inteiros, selecionados, isentos de
matéria terrosa, parasitas, detritos animais e
vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados,
chocos, imaturos, manchados, chuvados,
mofados, carunchados e descoloridos, que
prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção de última safra. Teor máximo de
impureza de 2%. Tempo aproximado sob
pressão de 45 minutos para cocção.
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Anchieta
Ingredientes leite, fermento lácteo, tipo
natural, acrescido de polpa de fruta, sem
adição de corantes artificiais. Apresentar
rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Ser entregue sob refrigeração. Não será
aceito bebida láctea.
Sabores Morango/ Coco/ Pêssego.
Marca de Referência: Trevinho
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44

IOGURTE NATURAL
INTEGRAL
Frasco contendo 180g. Validade
mínima 30 dias.

500

UNID

200

UNID

200

UNID

450

UNID

3.000

UNID

80

UNID

LEITE DE COCO
45

Embalagem Longa Vida tetra
Pack, limpa não amassada,
resistente, contendo 200ml.
Validade mínima 90 dias.

LEITE CONDENSADO
46

Embalagem Longa Vida limpa,
não amassada, resistente,
contendo 395g. Validade
mínima 90 dias.

LEITE EM PÓ INTEGRAL
47

Embalagem metalizada, atóxica,
resistente, contendo 400g.
Validade mínima 90 dias.

LEITE UHT INTEGRAL
48

Embalagem Longa Vida
contendo 1 litro, com bico para
fechamento. Validade mínima
45 dias.

LOURO
49

Embalagens de polietileno
selada com 4g. Validade mínima

Ingredientes: Leite pasteurizado integral e/ou
leite reconstituído integral, proteínas lácteas e
fermento
lácteo.
Isento
de
sabor,
espessantes, corantes naturais ou artificiais e
glúten.
Marca de referência: Itambé
Produto
concentrado,
parcialmente
desidratado, preparado com endosperma,
procedente de frutos sãos e maduros, isentos
de substâncias estranhas à sua composição,
ausência de sujidade, parasita e larvas; ter
coloração branca, não apresentar sabor
amargo. No rótulo deve constar denominação
do produto. Apresentar rotulagem de acordo
com a legislação vigente.
Marca de Referência: Menina
Obtido pela desidratação do leite integral,
adicionado de açúcar e lactose (tradicional).
Consistência cremosa e textura homogênea.
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente.
Marca de Referência: Cemil
Leite de vaca em pó, integral, desidratado e
apto para a alimentação humana mediante
processos tecnologicamente adequados. Livre
de umidade e fermentação. Sem adição de
soro de leite.1) Poderá conter lecitina de soja.
2) Deverá ser adicionado de vitaminas e
minerais (dentro do padrão legal vigente).
Deve ser produto de procedência nacional
(conforme Instrução Normativa nº 11 de
09/09/99 - M.A.A). Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação vigente.
Leite integral de vaca do tipo Longa Vida,
homogeneizado, submetido ao processo de
ultra pasteurização (UAT). Envasado, sob
condições assépticas, em embalagens
esterilizadas e hermeticamente fechadas. O
leite integral deverá estar de acordo com as
especificações gerais do Regulamento
Técnico de identidade e qualidade do leite
UAT fixado pela Portaria nº 370, de
04/09/1997, M.A.A. Características sensoriais:
aspecto líquido, cor branco, sabor e odor
característicos, sem sabores nem odores
estranhos, não deve conter qualquer tipo de
pureza ou elementos estranhos. Ausência de
conservadores e de formaldeído. Teor de
gordura de 3%.
Marca de Referência: Camponesa

Folhas dessecadas, isentas de materiais
terrosos, parasitas, cor parda escuro, cheiro
fortemente aromático característico.
Marca de Referência: Kitano
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120 dias.

LINHAÇA
50

51

Embalagem plástica, resistente,
contendo 200g. Validade
mínima 120 dias.

MANJERICAO
Envelope de 7g. Validade
mínima 120 dias.

40

UNID

150

UNID

MACARRÃO ESPAGUETE
52

Embalagem de polietileno,
atóxica, resistente, transparente
contendo 500g. Validade
mínima 90 dias.

350

UNID

200

UNID

MACARRÃO PARAFUSO
53

Embalagem de polietileno
transparente, atóxica, resistente,
contendo 500 g. Validade
mínima 90 dias.

MACARRÃO CONCHINHA
54

Embalagem de polietileno,
atóxica, resistente, transparente
contendo 500 g. Validade
mínima 90 dias.

100

UNID

200

UNID

MAIONESE
55

Embalagem de plástico, atóxica,
resistente, contendo 500 g.
Validade mínima 60 dias.

Sementes de linhaça marrom puras, livres de
sujidades e contaminastes. Embalagem
apresentando
externamente
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura, Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do
produto.
Marca de Referência: Pro Vida
Especiaria manjericão desidratado.
Marca de Referência: Kitano
COMPOSIÇÃO: Massa seca. Farinha de trigo
Tipo 1 (Triticum aestivum L. e/ou de outras
espécies do gênero Triticum), semolina ou
sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido
fólico.
OPCIONAL: 1) massa com ovos 2) Adição de
vitaminas e minerais dentro dos padrões da
legislação.
ISENTA: 1) amido de milho e outros tipos de
farinha que não seja a especificada 2) Isento
de corantes artificiais.
Formato: Longo - Tipo: Espaguete.
Marca de Referência: Santa Amália
COMPOSIÇÃO: Massa seca. Farinha de trigo
Tipo 1 (Triticum aestivum L. e/ou de outras
espécies do gênero Triticum), semolina ou
sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido
fólico.
OPCIONAL: 1) massa com ovos 2) Adição de
vitaminas e minerais dentro dos padrões da
legislação
ISENTA: 1) amido de milho e outros tipos de
farinha que não seja a especificada 2) Isento
de corantes artificiais.
Marca de Referência: Santa Amália

COMPOSIÇÃO: Massa seca. Farinha de trigo
Tipo 1 (Triticum aestivum L. e/ou de outras
espécies do gênero Triticum), semolina ou
sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido
fólico.OPCIONAL: 1) massa com ovos 2)
Adição de vitaminas e minerais dentro dos
padrões da legislação
ISENTA: 1) amido de milho e outros tipos de
farinha que não seja a especificada 2) Isento
de corantes artificiais.
Marca de Referência: Santa Amália
Tradicional, industrializada, emulsão de água,
óleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos
pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão,
acidulante ácido lático, espessantes goma
xantana e alfarroba, conservador ácido
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MARGARINA VEGETAL
EXTRA CREMOSA
56

100

UNID

Embalagem de polietileno,
atóxica, resistente, contendo
500 g. Validade mínima 60 dias.
MILHO PARA PIPOCA

300

UNID

Embalagem de polietileno
transparente, atóxica, resistente
contendo 500 g. Validade
mínima 90 dias.
MILHO VERDE

150

Pacote de polietileno, atóxica,
resistente, contendo 500 g.
Validade mínima 60 dias.

MANTEIGA COM SAL
57

58

59

Acondicionada em recipiente de
folha de flandres, íntegro,
resistente,vedado
hermeticamente e limpo,
contendo 200g de peso liquido
drenado. Validade mínima 90
dias.

250

UNID

UNID

MISTURA PARA PÃO DE
QUEIJO
60

61

Embalagem de polietileno
leitoso, atóxica, resistente,
contendo 250g. Validade
mínima 90 dias.

MISTURA PARA BOLO
(Sabores: Baunilha; Coco; Leite
Condensado; Abacaxi)
Embalagem de polietileno

250

UNID

300

UNID

sórbico, sequestrante edta, corante páprica,
aromatizantes (aromas naturais de mostarda e
ovo) e antioxidantes bht e bha . Ter 22kcal por
colher de sopa, sem gorduras trans. Não
conter glúten.
Marca de Referência: Hellmanns
Óleos vegetais líquidos e preferencialmente
interesterificados, leite ou seus constituintes
ou derivados, sal, água e outros componentes
que o caracterizam. Teor de lipídios 80%.
OBRIGATÓRIO:Gordura
láctea,
quando
presente, não deve exceder a 3% m/m do teor
de lipídios totais. Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação vigente. Isento de
corantes artificiais e gordura trans. Não será
aceito creme vegetal.
Marca de Referência: Qualy
COMPSIÇÃO: creme de leite e sal (cloreto de
sódio). Isento de corantes, gluten e
espessantes.
Marca de referência: Cotochés
COMPOSIÇÃO: classe amarelo, grupo duro,
tipo 1, com no máximo 15% de umidade,
categoria “premium”. Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Yoki
COMPOSIÇÃO: Simples, em conserva, grãos
médios inteiros e uniformes, coloração
amarelo, macio, imerso em liquido translúcido,
livre de impurezas. Apresentar rotulagem de
acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Quero

Polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada,
leite em pó integral, condimento preparado
sabor queijo romano (queijo, soro de leite em
pó, gordura vegetal, maltodextrina, sal,
proteína láctea e aromatizante), condimento
preparado sabor queijo (soro de leite, sal,
maltodextrina, amido de milho, amido de milho
modificado, extrato de levedura em pó,
realçador de sabor glutamato de sódio,
substâncias aromatizantes naturais e idênticas
ás naturais, antiumectantes fosfato tricálcico e
dióxido de silício, acidulante ácido cítrico), sal,
queijo em pó, realçador sabor glutamato
monossódico, acidulante ácido láctico e
antioxidante BHT.
Marca de Referência: Yoki
Deve conter como ingredientes, entre outros,
leite em pó integral, ovo integral desidratado.
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Isento de corantes
artificiais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (31)3557 9055

leitoso, atóxica, resistente,
contendo 400g. Validade
mínima 90 dias.
MISTURA PARA BOLO
(Sabor Chocolate)
62

63

Embalagem de polietileno
leitoso, atóxica, resistente,
contendo 400g. Validade
mínima 90 dias.

MISTURA PARA MINGAU
(tipo Cremogema)

Marca de Referência: Vilma

250

UNID

300

UNID

600

UNID

300

UNID

Caixa contendo 200g. Validade
mínima 90 dias.

ÓLEO DE SOJA REFINADO
64

Garrafa Pet tipo 1 de 900 mL.
Validade mínima 90 dias.

ORÉGANO
65

Embalagem em polietileno
selada contendo 10g. Validade
mínima 120 dias.
PAO DE FORMA, FATIADO

66

Embalagem em polietileno,
contendo 500g. Validade
mínima 30 dias.

150

PCT

150

PCT

250

UNID

120

UNID

PÃO TIPO BISNAGUINHA
67

Embalagem em polietileno,
contendo 300g. Validade
mínima 30 dias.
PÃO DE QUEIJO CONGELADO

68

69

Embalagem de polietileno
contendo 400g. Validade
mínima 30 dias.
POLVILHO AZEDO
Embalagem de polietileno
leitoso, atóxico, resistente,
contendo 1 kg. Validade mínima
90 dias.

Deve conter como ingredientes, entre outros,
leite em pó integral, ovos integral desidratado.
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Isento de corantes
artificiais.
Marca de Referência: Vilma
Cereal pré-cozido para preparo de mingau,
contendo farinha de milho ou farinha de arroz,
açúcar, amido, sais minerais, vitaminas (A, C,
D, E, B1, B6, niacina, ácido fólico e ácido
pantotênico) e aromatizante vanila. Contém
Glúten. Apresentar rotulagem de acordo com
a legislação vigente.Sabores: arroz e milho.
Marca de Referência: Cremogema (da
Maizena)
Óleo refinado mediante o emprego de
processos tecnológicos adequados, obtido de
um único vegetal, com apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiar, isento de ranço e
outras características indesejáveis, tipo I,
isentos de substâncias nocivas à saúde e
outras matérias estranhas ao produto.
Marca de Referência: Corcovado
Orégano desidratado produzido com folhas
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de
parasitos, detritos animais e vegetais.
Marca de Referência: Kitano
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
sal, glúten e fermento biológico, contém
conservador propionato de cálcio. Validade
mínima de 30 dias no ato da entrega.
Marca de Referência: Wickbold
Composição: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar cristal, gordura
vegetal de palma, glúten, sal, glucose, ovos,
soro de leite, mix vitamínico (PP, ferro, B2, B6
e B1), emulsificantes, conservador propionato
de calcio e mlhorador de farinha ácido
ascórbico.
Marca de Referência: Milani
Apresentação congelado, tamanho médio,
sabor queijo, com redução de 30% em sódio e
sem glúten.
Prazo validade superior 180 dias. Ser
entregue congelado.
Marca de Referência: Pif Paf
Polvilho Azedo fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas, livre de matéria terrosa,
parasitas, larvas e detritos de animais
vegetais.
Marca de Referência: Amafil
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70

POLVILHO DOCE
Embalagem de polietileno
leitoso, atóxico, resistente,
contendo 1 kg. Validade mínima
90 dias.

120

UNID

71

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE
SOJA FINA
Embalagem de polietileno
transparente, atóxico,
resistente, contendo 400g.
Validade mínima 90 dias.

50

UNID

72

73

74

75

76

77

78

PO DE CAFÉ
Acondicionado em pacote de
polietileno, opaco, alto vácuo,
íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo,
contendo 500g. Validade
mínima 90 dias.
QUEIJO MINHAS PADRÃO
Acondicionado em pacote de
polietileno, à vácuo, íntegro,
resistente, vedado
hermeticamente e limpo,
validade mínima de 60 dias,
contendo aproximadamente
900g. Validade mínima 30 dias.
ROSQUINHA DE CHOCOLATE
Sachê metalizado contendo 400
g. Validade mínima 90 dias.
ROSQUINHA DE CÔCO
Sachê metalizado contendo 400
g. Validade mínima 90 dias.
SAL REFINADO DE MESA
IODADO
Embalagem de polietileno,
atóxico, resistente, contendo 1
kg. Validade mínima 90 dias.
SARDINHA EM CONSERVA
Embalagem lata, em folha de
flandres, limpa, resistente,
vedada hermeticamente,
atóxica, isenta de ferrugem, não
amassada, contendo 125g.
Validade mínima 90 dias.
SUCO CONCENTRADO
(Sabor Caju)
Garrafa pet contendo 500mL.
Validade mínima 90 dias.

500

UNID

200

UNID

350

unid

350

UNID

50

UNID

300

UNID

250

UNID

Polvilho Azedo fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas, livre de matéria terrosa,
parasitas, larvas e detritos de animais
vegetais.
Marca de Referência: Amafil
Obtida por processamento tecnológico
adequado, a partir de farinha de soja
desengordurada, proteína isolada de soja e
proteína
concentrada
de
soja.
Deve
apresentar umidade máxima de 8% e proteína
em base seca mínima de 50%.
Marca de Referência: Vitao.

Café torrado e moído, procedente de grãos
sãos, limpos e isentos de impurezas. À vácuo.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número
do lote data de fabricação, quantidade do
produto, selo de pureza ABIC.
Marca de Referência: Três Corações
Ingredientes: Leite pasteurizado, cloreto de
sódio, cloreto de cálcio, coagulante, fermento
lácteo. Isento de glúten.
Marca de Referência: Trem Minas.

COMPOSIÇÃO: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, 0% de gordura trans.
Marca de Referência: Marilan
COMPOSIÇÃO: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, 0% de gordura trans.
Marca de Referência: Marilan
Cloreto de sódio (extraído de fontes naturais e
recristalizado), antiumectante e iodo. Teor
mínimo de cloreto de sódio sobre a substância
seca = 98,5%.
Marca de Referência: Globo
Sardinha com molho de tomate. Apresentar
rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Gomes da Costa

Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Com polpa de fruta e sem
adição de açúcar. Produto não fermentado,
não alcoólico, homogeneizado e pasteurizado.
Registro no MA. Com conservação fora de
refrigeração. Apresentar rotulagem de acordo
com a legislação vigente.
Marca de Referência: Bela Ischia
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79

SUCO CONCENTRADO
Sabor: Goiaba
Garrafa pet contendo 500mL.
Validade mínima 90 dias.

200

UNID

80

SUCO CONCENTRADO
Sabor Manga
Garrafa pet contendo 500mL.
Validade mínima 90 dias.

200

UNID

81

SUCO CONCENTRADO
Sabor Maracujá
Garrafa pet contendo 500mL.
Validade mínima 90 dias.

250

UNID

82

SUCO CONCENTRADO
Sabor Uva
Garrafa pet contendo 500mL.
Validade mínima 90 dias.

200

UNID

83

TRIGO PARA KIBE
(triguilho)
Embalagem de polietileno,
atóxico, resistente, contendo
500g. Validade mínima 90 dias.

350

UNID

84

VINAGRE
Acondicionado em frasco
plástico atóxico contendo 750
mL. Validade mínima 90 dias.

100

UNID

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

5.1. CONTRATADA:

Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Com polpa de fruta e sem
adição de açúcar. Produto não fermentado,
não alcoólico, homogeneizado e pasteurizado.
Registro no MA. Com conservação fora de
refrigeração. Apresentar rotulagem de acordo
com a legislação vigente.
Marca de Referência: Bela Ischia
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Com polpa de fruta e sem
adição de açúcar. Produto não fermentado,
não alcoólico, homogeneizado e pasteurizado.
Registro no MA. Com conservação fora de
refrigeração. Apresentar rotulagem de acordo
com a legislação vigente.
Marca de Referência: Bela Ischia
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Com polpa de fruta e sem
adição de açúcar. Produto não fermentado,
não alcoólico, homogeneizado e pasteurizado.
Registro no MA. Com conservação fora de
refrigeração. Apresentar rotulagem de acordo
com a legislação vigente.
Marca de Referência: Bela Ischia
Apresentar rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Com polpa de fruta e sem
adição de açúcar. Produto não fermentado,
não alcoólico, homogeneizado e pasteurizado.
Registro no MA. Com conservação fora de
refrigeração. Apresentar rotulagem de acordo
com a legislação vigente.
Marca de Referência: Bela Ischia
Sem fermentação, obtido a partir de cereal
limpo desgerminado e são, isentos de matéria
terrosa e em perfeito estado de conservação,
sem umidade, ou ranço. Apresentar rotulagem
de acordo com a legislação vigente.
Marca de Referência: Sinhá
Elaborado a base de fermentação acética,
produzidos com frutas limpas sem parasitas,
larvas e matérias estranhas. Acondicionado
em frasco plástico atóxico. Vinagre, matériaprima vinho branco, tipo neutro, acidez 4,
aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e
sem depósitos no fundo da embalagem.
Marca de Referência: Toscano
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5.1.1. A(s) empresa(s) contratada(s) obriga(m)-se a entregar os produtos referentes aos itens em que foi vencedora
neste Pregão no prazo estabelecido e de acordo com as características, especificações e condições constantes no
Edital.
5.1.2. Atender as solicitações da Secretaria, que porventura ocorram, quanto à substituição, troca ou reposição
de produtos entregues com defeito, danificados ou em desacordo com as especificações pactuadas.
5.1.3. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham
a incidir sobre o fornecimento dos produtos desta licitação e apresentar os respectivos comprovantes, quando
solicitados pela Contratante;
5.1.4. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos produtos, inclusive carga e descarga, até os
locais indicados pela Contratante;
5.1.5. Assegurar à Secretaria o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas no Edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do Contrato;
5.1.6. Assumir

todas

as

despesas

decorrentes

de

substituição

de

quaisquer

produtos recusados pela

Secretaria, nos termos do Edital;
5.1.7. Manter todas as condições exigidas na fase de habilitação para a licitação.
5.1.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante.
5.1.9. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Contratante, quando
esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega dos insumos.
5.1.10. Comunicar a Secretaria, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
necessários;
5.1.11. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados quando da entrega dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências
da Contratante.
5.1.12. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do insumo, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
5.1.13. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
Pregão.
5.1.14. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere
a responsabilidade por seu pagamento ao Município de Mariana, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Secretaria;
5.1.15. É vedada a subcontratação de outra empresa para a entrega dos produtos deste Pregão.
5.1 Deverá ser fornecido pela empresa vencedora, a amostra de cada item licitado, para sua análise.

6.2. CONTRATANTE:
6.2.1. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;
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6.2.2. Após a entrega dos produtos, verificar se o mesmo encontra-se de maneira adequada ao disposto neste
Termo de Referência.
6.2.3. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os
termos de sua proposta;
6.2.4. Emitir Autorização de Fornecimento ou execução de serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com
todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, e comunicar à
empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da emissão da mesma;

6.2.5. Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;
6.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
6.2.7. Controlar e documentar as ocorrências que porventura existirem no decorrer da entrega dos produtos.
6.2.8. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos produtos,
para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
6.2.9. O CONTRATANTE não responderá por qualquer incidente, que envolva danos morais ou materiais, ocorrido
em razão da entrega dos produtos, seja pelos profissionais em seja em razão de terceiros, cabendo a
CONTRATADA tal responsabilidade, se for o caso.

7. DA ENTREGA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS PRODUTOS

7.1. AS ENTREGAS SERÃO PARCELADAS CONFORME AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E DEVERÃO SER EFETUADAS EM QUATRO UNIDADES NA
SEDES DESTE MUNICÍPIO.

7.1.1. O recebimento dos produtos será feito de acordo com as quantidades, características, especificações e
condições estabelecidas no Edital.
7.1.2. Será feita a contagem dos produtos, constatando o fornecimento incompleto, ou que em desacordo com as
quantidades, características e especificações, a Contratada estará obrigada a acrescentar ou substituir os produtos
imediatamente.
7.1.2. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações dos produtos e de sua Nota
Fiscal/Fatura com o constante do Edital.
7.1.3. O recebimento não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional pelo fiel cumprimento das
obrigações assumidas.
7.1.4. A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as quantidades,
características e especificações constantes no Edital, restando à Contratada a obrigatoriedade da imediata
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reposição, sem qualquer ônus para a Secretaria e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao
caso.
7.1.5. A Contratada fica obrigada a substituir os produtos recusados imediatamente, a contar da notificação
expedida pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital.
7.1.6. Relativamente ao disposto neste Termo aplicam-se também, subsidiariamente, no que couber, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90 e suas alterações.
7.1.7. Todo objeto deve estar em quantidades e qualidades, segundo às especificações e características constante
do edital de licitação e do contrato formalizado, sob pena de devolução sem pagamento da Nota Fiscal
correspondente e, apuração de responsabilidade de quem tiver dado causa, assegurado, entretanto, o contraditório,
a ampla defesa e o devido processo legal.
7.1.8. Serão observados os prazos de garantia indicados pelos fabricantes que.
7.1.9. Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua
plena utilização às finalidades da Instituição.
7.1.10 Perdendo os produtos

suas características ou deteriorando-se e estando esses dentro do

Prazo

de

Validade ou Tempo de Vida Útil, obedecidas às condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão
ser trocados imediatamente, contados a partir da comunicação formal da Contratante, através do responsável
pela administração e emprego dos referidos materiais. Para tanto, ficará por conta e ônus da Contratada todas as
despesas decorrentes para a efetivação da troca, segundo os prazos estabelecidos.
7.1.11 No caso em que o objeto entregue, objeto deste Pregão, não atender às exigências para o seu recebimento
definitivo,

a

Contratada

será

comunicada

formalmente

pela Contratante, para que essa possa tomar as

providências necessárias para sanar as falhas apontadas imediatamente a contar da comunicação formal, sob pena
das sanções legais cabíveis.
7.1.12. Durante o período de garantia a Contratada garantirá à Contratante a qualidade técnica do objeto
fornecido, bem como aqueles previstas no edital.

8.

DA FISCALIZAÇÃO

8.1.

O Município de MARIANA exercerá a fiscalização, através de funcionário designado que verificará a

procedência das mercadorias ofertadas, comprovando a qualidade das mesmas e registrará todas as ocorrências e
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora. Verificada a
irregularidade, serão aplicadas as sanções previstas na cláusula XVIII, constantes neste Edital.

8.2.

As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de MARIANA em nada restringem a

responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do
contrato.

8.3.

A amostra que obtiver aprovação e for à vencedora do item permanecerá na (LOCAL) Rua dois de outubro,

nº 210, Vila Maquiné, Mariana-MG, CEP: 35.420-000 até que seja efetivada a entrega dos bens pela empresa
vencedora, a fim de ser com estes comparadas.
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9.

DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:

São as seguintes as dotações orçamentárias:
08.02.08.243.0025.2.402.3.3.90.30 Fonte 1229 Ficha: 1049
08.02.08.244.0009.2.174.3.3.90.30 Fonte 1100 Ficha: 251
10.

DO PAGAMENTO

10.1.

O pagamento do objeto desta licitação será efetuado até o 15° dia do mês subseqüente do termino

do serviço licitado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura em original.

10.1.1. No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências:
Nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada.

9.1.2.

Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;

9.1.3.

Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que

desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a adjudicatária tome
as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;

10.2.

O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do material

e/ou da prestação efetiva do serviço, forem apresentados os atestados de regularidade referentes à Seguridade
Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN. Conforme Decreto nº 3.436, de 01 de fevereiro de 2005.

11. Amostra

Serão solicitadas amostras das carnes a empresa vencedora do certame, a empresa terá um prazo de 03 (três) dias
úteis para apresentação da mesma. Caso a empresa não apresente ou seja desclassificada, chamaremos para
apresentação das amostras conforme ordem de classificação do certame.

Walber Luiz da Silva
Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO No PRG 053/2021
MODELO DE CARTA PROPOSTA
............................................................................
Local e data
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: PREGÃO No PRG 053/2021
JULGAMENTO: 27/01/2022 às 10:00h
Prezados Senhores:
Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO No PRG 0XX/2021, e apresentamos-lhes nossa proposta para
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, BEM COM ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDOS
PELO ABRIGO MUNICIPAL DE MODO A ATENDER AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS
VIGENTES, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.
Declaramos ainda, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se
limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital
PREÇO:
RELACIONAR OS ITENS DO ANEXO I, NA ORDEM EM QUE SE APRESENTAM, INFORMANDO A
DESCRIÇÃO / MARCA, UNIDADE, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL DE CADA ITEM,
BEM COMO DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL.
-

O valor global da proposta é de R$...............................................................................

O prazo de validade da proposta é de .......... (.................) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Atenciosamente,

Responsável Legal

EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ
TELEFONE/E-MAI
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ANEXO III

MINUTA DA ATA
ATA/CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
N º ___/2021
Celebrado entre o Município de Mariana e ........................
CONTRATANTE: Município de Mariana
CONTRATADO: .............................
VALOR: R$.......................
PRAZO: ........................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303.0001- 44sob nº, com sede
nesta cidade a Praça JK, S/N, Centro, CEP 35.420-000, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Juliano Vasconcelos
Gonçalves , casado, residente e domiciliado neste município, CPF sob o nº 042.714.956-89, de ora em diante denominada,
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado.............................., CNPJ.............................., com sede na........................,
nº............ – .............., cep:..........., neste ato representado por ....................................., doravante denominado CONTRATADO,
considerando o Processo licitatório ....../2021 – Pregão ..../2021 – Registro de Preço e nos termos da Lei 10.520/02,
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, em especial seu Art.15, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e
pelas demais normas e condições estabelecidas no edital de convocação e em face à classificação das propostas apresentadas
no pregão supramencionado, conforme publicação do RESULTADO DA LICITAÇÃO, HOMOLOGADA e ADJUDICADA pelo Sr.
Prefeito Municipal, Juliano Vasconcelos Gonçalves , RESOLVE registrar os preços para a aquisição de produtos e serviços
constantes nesta ata, a serem utilizadas no Município Mariana, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas
respectivas, cujas propostas foram selecionadas em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas CLÁUSULAS que
se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto ...................................., conforme relação quantificada e especificada no Anexo I do Edital e
proposta da Contratada, sendo vencedora do item (s)........., ou seja:
a) ....................................
b) ....................................
c) ....................................
d) ....................................
CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O presente contrato terá os preços discriminados na proposta da Contratada, nos quais estão incluídos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO
O valor total estimado desta Ata é de R$....................., sendo efetuado pagamento de acordo com a prestação de serviço,
conforme cláusula oitava deste contrato, reservando o direito de a administração utilizar ou não a totalidade da verba prevista:

Parágrafo Primeiro: A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, sendo prerrogativa da Contratante de contratar ou não a totalidade dos serviços licitados constante no
Pregão .............Registro de Preço, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, conforme art.15,§4º da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA/CONTRATO
A presente Ata/Contrato vigorará por 12 (doze) meses, com início em.................... e término previsto para...................
CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para prestações de serviços do respectivo objeto, por todos os Órgãos
da Administração direta e indireta do Município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A existência de preços registrados não obriga o Município de Mariana, a firmarem as contratações
que deles poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata, após a primeira aquisição ou contratação
por órgão integrante da ata.
PARÁGRAFO QUARTO – Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
PARÁGRAFO QUINTO – Caberá ao prestador de serviço beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
PARÁGRAFO SEXTO – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
PARÁGRAFO OITAVO – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo e vigência da ata.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO
Os preços propostos para a execução do objeto licitatório poderão ser reajustados desde que não seja com periodicidade inferior
a 01 (um) ano, conforme disposições contidas na Lei Federal nº. 10.192/2001.
§ 1º - O prazo mínimo de 01 (um) ano para o primeiro reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das
propostas constante no instrumento convocatório.
§ 2º - O primeiro reajuste será concedido mediante a aplicação do Índice IPCA, apurado com base na variação de seu percentual
no período compreendido entre a da data limite para apresentação das propostas constante no edital e o mês em que for
completado o prazo de 01 (um) ano indicado no § 1º acima.
§ 3º - Os reajustes subsequentes, se necessários, serão realizados no prazo de 01 (um) ano a contar da última concessão
mediante a aplicação do Índice IPCA apurado com base na variação de seu percentual nos 12 (doze) meses anteriores.
§ 4º - Para a concessão dos reajustes, a contratada deverá protocolizar requerimento escrito perante a Controladoria Interna do
Município de Mariana, no prazo máximo de 10 (dez) dias após ser completada a anualidade, para que se proceda à devida
análise do pleito.
§ 5º - Caso a contratada deixe de apresentar o requerimento no prazo e forma acima indicados, restará caracterizada a sua
renúncia ao reajuste pretendido e a decadência de seu direito, relativamente ao respectivo período aquisitivo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Para a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro contratual, a contratada deverá apresentar documentos fiscais somados a
outros que julgar pertinentes e que comprovem a elevação dos preços de forma imprevisível e inesperada.
Parágrafo Primeiro: Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório.
Parágrafo Segundo: Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, ou, definido
o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Contratado será convocado pela Contratante para alteração, por
aditamento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS
8.1 A entrega dos materiais/serviços................................................................... será feita conforme as necessidades da
Secretaria.
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8.2 A Contratada deverá fornecer o produto nas condições e especificações constantes da ordem de compra encaminhada pelo
setor de Compras, respeitando as características de cada item constante do edital.
8.3 A contratada obrigatoriamente deverá cumprir as normas de embalagem, de transporte, acondicionamento e manuseio dos
produtos.
8.4 A entrega será de no máximo de 7 (Sete) dias úteis após o efetivo recebimento da ordem de compra, considerando que toda
a conferência do material a ser entregue acontecerá neste momento.
8.5 A carga e descarga do material é de responsabilidade da empresa, inclusive de pessoal específico.
8.6 Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria Municipal
de.................., de forma imediata, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente do contrato.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
O(s) pagamento(s) pelo(s) fornecimento(s) dos produtos do presente processo licitatório será(ão) efetuado(s) pela Tesouraria da
Prefeitura com até 15° (Decimo quinto) dia mês subsequente após a entrega em consequência do recebimento, aceite e
liquidação através do Setor ou Responsável(eis) competente(s) concomitantemente com apresentação da(s) Notas(s) Fiscal(ais),
assim como, toda documentação exigida no Instrumento Contratual ou outro hábil deverá ser entregue na Coordenação Contábil
e Financeira, devendo ainda, serem cumpridos todos os procedimentos exigidos na condição de entrega do Objeto.
Parágrafo Primeiro: A Nota Fiscal correspondente deverá constar o número do procedimento licitatório e Registro de Preços que
lhe deu origem, e ser entregue pela licitante vencedora, diretamente a Secretaria Municipal de ...................., que somente atestará
o recebimento/prestação do serviço e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora,
todas as condições pactuadas.
Parágrafo Segundo - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida
à licitante vencedora, pelo representante do Município de Mariana e o pagamento ficará pendente até que a empresa providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para Prefeitura Municipal de Mariana.
Parágrafo Terceiro - Em hipótese alguma haverá pagamento antecipado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para atendimento da Secretaria de ................ correrão à conta da seguinte classificação orçamentária. Caso outro
órgão/Secretaria solicite o serviço correção por conta de sua dotação a apresentar:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO , RECEBIMENTO E GARANTIA
11.1. AS ENTREGAS SERÃO PARCELADAS CONFORME AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA E DEVERÃO SER EFETUADAS EM QUATRO UNIDADES NA SEDES DESTE MUNICÍPIO.

11.1.1. O recebimento dos produtos será feito de acordo com as quantidades, características, especificações e
condições estabelecidas no Edital.
11.1.2. Será feita a contagem dos produtos, constatando o fornecimento incompleto, ou que em desacordo com as
quantidades, características e especificações, a Contratada estará obrigada a acrescentar ou substituir os produtos
imediatamente.
11.1.2. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações dos produtos e de sua Nota
Fiscal/Fatura com o constante do Edital.
11.1.3. O recebimento não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional pelo fiel cumprimento das
obrigações assumidas.
11.1.4. A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as quantidades,
características e especificações constantes no Edital, restando à Contratada a obrigatoriedade da imediata
reposição, sem qualquer ônus para a Secretaria e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao
caso.
11.1.5. A Contratada fica obrigada a substituir os produtos recusados imediatamente, a contar da notificação
expedida pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital.
11.1.6. Relativamente ao disposto neste Termo aplicam-se também, subsidiariamente, no que couber, as
disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90 e suas alterações.
11.1.7. Todo objeto deve estar em quantidades e qualidades, segundo às especificações e características constante
do edital de licitação e do contrato formalizado, sob pena de devolução sem pagamento da Nota Fiscal
correspondente e, apuração de responsabilidade de quem tiver dado causa, assegurado, entretanto, o contraditório,
a ampla defesa e o devido processo legal.
11.1.8. Serão observados os prazos de garantia indicados pelos fabricantes que.
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11.1.9. Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a
sua plena utilização às finalidades da Instituição.
11.1.10 Perdendo os produtos suas características ou deteriorando-se e estando esses dentro do Prazo de
Validade ou Tempo de Vida Útil, obedecidas às condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão
ser trocados imediatamente, contados a partir da comunicação formal da Contratante, através do responsável
pela administração e emprego dos referidos materiais. Para tanto, ficará por conta e ônus da Contratada todas as
despesas decorrentes para a efetivação da troca, segundo os prazos estabelecidos.
11.1.11 No caso em que o objeto entregue, objeto deste Pregão, não atender às exigências para o seu
recebimento definitivo, a Contratada será comunicada formalmente pela Contratante, para que essa possa tomar
as providências necessárias para sanar as falhas apontadas imediatamente a contar da comunicação formal, sob
pena das sanções legais cabíveis.
11.1.12. Durante o período de garantia a Contratada garantirá à Contratante a qualidade técnica do objeto
fornecido, bem como aqueles previstas no edital.
de peças, será prestada pela contratada, sem ônus para a contratante;
OBRIGAÇÕES DAS PARTES
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Sem prejuízo das disposições em Lei, constituem obrigações das Partes:
I - DA CONTRATADA:
a) Fornecer os itens especificado no objeto desta Ata/Contrato, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de ............,
observadas as normas legais vigentes como também as cláusulas e condições nele contidas;
b) Emitir as Notas Fiscais/Fatura tendo em vista os serviços realizados, anteriormente à emissão da Nota;
c) Manter, durante toda a execução do serviço, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório;
d) Responsabilizar-se pelas relações trabalhistas de seus funcionários que trabalharem em função do contrato.
e)Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados
pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao contratante ou a terceiros na execução do serviço.
f) Assumir integralmente o ônus tributário incidente sobre as notas fiscais que emitir, permitindo-se, no pagamento das faturas, os
descontos legais.
g) Demais obrigações constantes do Edital da Licitação, seus anexos e Termo de Referência, independente de transcrição.
h) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, Termo de Referência e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
i) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, por escrito, com a devida comprovação.
j). Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
k) Correrão por conta da Contratada todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes,
transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse
termo.
l) A Contratada está obrigada a executar o objeto desse termo, através de pessoas idôneas, com capacitação profissional
necessária ao cumprimento do mesmo, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados,
no desempenho de suas funções respectivas, causem à Contratante.
m) Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.
n). Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente todas as reclamações.
o).Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em
desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua notificação p)
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
entrega ou uso dos produtos entregues com defeitos, incorreções, prazo de validade muito próximo, vencido, deformidades,
embalados incorretamente, impróprios para o uso humano ou avarias de fabricação, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Mariana;
p) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao
estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
q)Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em
sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração;
r)Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta
seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante;
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s)Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do Gestor do Contrato ou pessoa
designada por este, bem como comunicar imediatamente, por intermédio do Gestor do Contrato, toda e qualquer
irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução deste contrato;
t) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de
referência;
u) Entregar os materiais em suas embalagens originais, não podendo em hipótese alguma materiais diversos
acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;
w)Substituir o material não aceito pela contratante, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a
apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir
da ciência da rejeição.
x) Além das obrigações previstas no Edital,Termo de Referência e seus anexos, independente da sua transcrição neste
instrumento.
II - DO CONTRATANTE:
a) Credenciar, através da Secretaria Municipal de ..........., servidores para assinar as requisições de atendimento;
b) Através da Secretaria Municipal de............., procederem à recepção e conferência das Notas Fiscais/Fatura emitida pela
Contratada encaminhando-as à Diretoria de Material para devido processamento.
c) Aprovar as Notas Fiscais/Fatura apresentadas pela Contratada, assegurando o pagamento das mesmas mediante a
compatibilização desta com a efetiva entrada dos produtos no almoxarifado municipal.
d) acompanhar e conferir a prestação do serviço;
e) Efetuar os pagamentos a Contratada
f) Prestar informações necessárias, com clareza, à Adjudicatária para a entrega do material licitado
g) A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados
à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados
h)Aplicar, quando for o caso, as penalidades, advertências e as sanções de acordo com legislação vigente;
i) Além das obrigações previstas no Edital,Termo de Referência e seus anexos, independente da sua transcrição neste
instrumento.
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
13.1 – Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, retirar a
nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos:
I – Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II – Cancelamento do preço registrado/Contrato;
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 2(dois)
anos.
13.2 – Por atraso injustificado na execução do contrato:
I – multa moratória nos seguintes percentuais:
a)
Os primeiros 05 (cinco) dias, multa de 1% (UM por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da prestação do
serviço, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação que rege a matéria.
b)
A partir do 6o (sexto) dia, multa de 2% (dois por cento), também calculada sobre o valor do serviço prestado, conforme
Art. 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
II –rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso;
III – Cancelamento do preço registrado.
13.3 – Por inexecução total ou execução irregular do contrato de prestação de serviço:
I – Advertência por escrito nas faltas leves;
II – Multa de 5% (CINCO por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou da totalidade da prestação do serviço
não executado;
III – Suspensão temporária de participação e, licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 2(dois)
anos;
IV – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
13.4 – Impedimento de licitar e contratar com a Administração de até 5 (cinco) anos nos casos de:
I – ensejar o retardamento da execução do certame;
II – não manter a proposta;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fizer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal;
VI – falhar ou fraudar na execução do contrato.
Parágrafo Primeiro - A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NESTA ATA NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA
APLICAÇÃO DE OUTRAS, PREVISTAS NA LEI 8.666/93, INCLUSIVE A RESPONSABILIZAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
POR EVENTUAIS PERDAS E DANOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES
A presente Ata/Contrato poderá ser alterado:
I. Unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a)
quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos;
II. Por acordo entre as Partes:
a) quando necessária à modificação do modo da prestação do serviço, face verificação técnica de inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
15.1.1 - Pela Administração, quando:
15.1.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
15.1.1.2 - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua
justificativa;
15.1.1.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da
Administração;
15.1.1.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for
decidido pela Administração;
15.1.1.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
15.1.1.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
15.1.1.7 - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de
Registro de Preços;
15.1.1.8 - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
15.1.1.9 -A lentidão de seu cumprimento, levando o Contratante a contrair prejuízos
15.1.1.10 -O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos
15.1.1.11 -A paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante;
15.1.1.12 -A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência ,
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no contrato;
15.1.1.13 -O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e gerenciar a execução,
assim como as de seus superiores;
15.1.1.14 -O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador deste contrato;
15.1.1.15 -A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
15.1.1.16 -A dissolução da sociedade;
15.1.1.17 -A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;
15.1.2 - Pelas detentoras, quando:
15.1.2.1- mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de
Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos
XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
15.1.2.2 - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a antecedência de 30
(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do
pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
16.1- O presente contrato será acompanhado pelo servidor..........................., que ficará responsável por fiscalizar a execução do
mesmo, verificando a procedência do serviço prestado, registrando todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório,
devendo manter contatos com o Contratado para a solução dos problemas detectados, bem como acompanhar a vigência do
mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Mariana, em nada restringe a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.
Parágrafo Segundo – A Contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a
vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações
e exigências apresentadas pela fiscalização/gestor.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO LOCAL DE ENTREGA

Os itens deverão ser entregues em quatro unidades na sede deste Municipio, de acordo com as Autorizações de
Fornecimento, tendo sido estas emitidas pela Prefeitura Municipal de Mariana.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
INTEGRAM ESTA ATA, O EDITAL DE CONVOCAÇÃO, SEUS ANEXOS , TERMO DE REFERÊNCIA INDEPENDENTEMENTE
DE SUA TRANSCRIÇÃO E AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS NO CERTAME SUPRAMENCIONADO.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato da presente Ata/Contrato será publicado por conta do Município de Mariana.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA ARBITRAGEM
Nos termos do Decreto n°9.822 de23/08/2019, será utilizado preferencialmente a arbitragem e/ou mediação para a resolução dos
conflitos advindos da relação contratual/ ARP a ser firmada em razão da presente licitação.
CLÁUSULA VIGESSIMA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Mariana/MG, para dirimir as questões oriundas deste Ata/Contrato.
E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)
testemunhas.

Mariana, ___ de _____ de 2021
___________________________
..................................
Representada por
.........................
CNPJ:
________________________

__________________________
Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito Municipal

Secretário Municipal de .....
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ANEXO IV

PREGÃO No 053/2021

MODELOS DE DECLARAÇÕES

1 - Declaramos que nos responsabilizamos, para o PRG 053/2021, sob as penas cabíveis, de comunicar à Prefeitura
Municipal de Mariana a superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme o previsto no art. 32, parágrafo 2o,
da Lei Federal no 8.666, de 21.06.93;
2 - Declaramos haver tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação PRG 053/2021.
3 - Declaramos, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos.
(

) Emprega menor, a partir de 14(quatorze) anos na condição de aprendiz.

............................. ,........... de ................... de ................

................................................................................
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo de CNPJ da Licitante
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ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

A empresa (Razão Social da Licitante),
CNPJ (número), sediada na Rua _________ nº ______, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante legal,
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:
a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei
Complementar 123/2006;
b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC
123/06;
c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da
Lei nº 8.666/93.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localidade e data: ____________

_____________________
Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente
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ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO PRG 053/2021

A empresa __________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
_____________________________________, com sede à Rua __________________________________,
nº______ Bairro:_______________________ Cidade _______________________, REPRESENTADA NESTE ATO
POR
________________________________________________________________________________,
ID________________________________,CPF_________________________________,
NACIONALIDADE______________________, ESTADO CIVIL ______________ declara, sob as penas da Lei, que
observa e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e
que contrata, no mínimo, 5%(cinco por cento) e, no máximo, 15% (quinze por cento), de menores aprendizes em
relação aos trabalhadores existentes em seu estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.
Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

__________________, ____ de __________ de 2021.

______________________________________________________
Assinatura do representante da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (31)3557 9055

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO PRG 053/2021

A Empresa .........................................., inscrita no CNPJ sob o nº. .............................................., estabelecida na Rua
......................................, nº........, Bairro.................................., na Cidade de ..............................- ........ CEP –
.........................., em cumprimento ao Edital PRG 0XX/2021, declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu
quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo, comissionado ou contratado no Órgão Contratante, garantindo desta
forma o zelo pelas vedações expressas no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Por ser verdade;
Afirmo a presente declaração

Mariana, ..... de ....................................... de 2021

___________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ: ................................

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (31)3557 9055

ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO PRG 053/2021

Requisitos de habilitação, conforme modelo ou equivalente a seguir:
DECLARAÇÃO
Declaro que a Empresa.............................. CNPJ...........................,cumpriu plenamente os
requisitos de habilitação através dos documentos integrantes contendo a indicação do objeto e
do(s) preço(s) oferecido(s), sob pena de sujeição às penalidades previstas do edital e na lei de
licitações.
Por ser verdade firmo o presente
................................................
Local e data

................................................
Ass. do Resp. Legal

OBS.: papel timbrado ,ou por carimbo padronizado do CNPJ da empresa, , nome e assinatura do
responsável legal.

