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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
CNPJ N: 13.845.466/0001-30
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia - BA realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº 001/2020, em 12/02/2020 às 08:30min, em sua sede. Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DE TEOFILANDIA/BA. O edital está disponível no site
www.teofilandia.ba.io.org.br ou na sede da Prefeitura, das 08hs às 12hs, na Pç José Luís Ramos, nº 84, centro,
Teofilândia - BA, ou por e-mail: licitacao@teofilandia.ba.gov.br , Tércio Nunes Oliveira - Prefeito Municipal
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
O Município de Teofilândia, faz saber aos inter essados que, às 08:30 horas do dia
12/02/2020 (quarta-feira), estará recebendo, em sua sede, situada, na Praça José Luiz
Ramos, nº84, Bairro Centro, Teofilândia-BA – Sala da Comissão de Licitação – a documentação e
propostas referente a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para MERENDA ESCOLAR,
e que procederão, na mesma data, hora e local, à abertura dos envelopes respectivos, de
conformidade com as especificações abaixo:
I- Fundamentação Legal: Lei 10.520/2002, regulamentada pelos decretos nº. 3.555 e 3.693, Lei
Federal nº. 8.666/1993 E ALTERAÇÕES
II- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
III- Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
IV- Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
V - OBJETO:
5.1- Constitui objeto desta Licitação a Aquisição de Generos Alimentícios, para atender
ao Programa de Alimentação Escolar, durante o ano letivo de 2020, com recursos do PNAEFNDE, conforme discriminado no ANEXO I, deste Edital.
5.2- A presente licitação está composta de 18(dezoito) LOTES, conforme disposto no ANEXO IV.
5.3- A contratação com os licitantes vencedores obedecerão às condições constantes da Minuta
do Contrato, Anexo V deste Edital.
VI - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
6.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
desta licitação e que satisfaçam às condições e exigências contidas neste edital.
6.2 - Não poderão participar desta licitação:
6.2.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição, sendo vedada
também à firma cujo dirigente majoritário participe como acionista de outra empresa do mesmo
ramo, também concorrente nesta licitação;
6.2.2. Empresas concordatárias ou que hajam tido sua falência declarada, que se encontrem sob
concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação;
6.2.3. Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com
suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município de Teofilândia - BA, e/ou qualquer
órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.
6.3 - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
6.4- Somente serão admitidas a participar desta licitação pessoas jurídicas, observadas as
seguintes exigências:
a) As
empresas deverão
comprovar
REGULARIDADE
JURÍDICO
FISCAL,
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA,
QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA
FINANCEIRA
E
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, em obediência ao que estabelecem os artigos 28,
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29 e 30 da Lei 8.666/93.
6.5 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
6.5.1 - Aqueles que se declararem microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP),
interessadas no tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, deverão
apresentar, juntamente com a documentação de credenciamento do representante
legal, cópia do PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE EPP ou ME devidamente registrado em órgão
competente ou a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, expedida pela Junta
Comercial, com com data de emissão do ano em curso;
6.5.2 – Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº123/2006, após a classificação final dos
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.5.3 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior
ao menor preço.
6.5.4 Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
6.5.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser
registrada, situação em que será dada a preferência em seu favor o objeto licitado;
6.5.4.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC123/2006, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
6.5.4.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito
de preferência.
6.5.4.4 O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado
após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação.
6.5.4.5 Na hipótese da não contratação, nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
6.5.4.6 O disposto no Art. 44 da LC 123/2006 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida, dentro do Envelope de Habilitação,
conforme item XI.2, para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
6.7 Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja comprovação
será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua,
conforme redação alterada do §1º do Art.43, da LC 147/2014;
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6.8 A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
nº 8.666 de 21/06/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
6.9. O licitante que NÃO declarar sua condição de microempresa ou de empresa de pequeno
porte, bem como não cumprir a exigência constante do item 6.5.1, não poderá usufruir da
prerrogativa e do direito de preferência, de que tratam os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº
123/06.
VII - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
7.1- Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capitulo II da Lei 8.666/93, com as
alterações decorrentes da Lei 8.883/94, do Art. 37, XXI da Constituição Federal, Lei 10.520, de 17
de julho de 2002.
VIII - CREDENCIAMENTO
8.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
8.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial conforme modelo do
ANEXO II, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, com firma reconhecida.
8.3. Procuração pública ou particular (mandato com poderes específicos para rubricar propostas e
documentos, assinar atas, recorrer de todas as fases da presente licitação e apresentar
impugnações a recursos, assinar contratos e distrato).
8.3.1 Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório
competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
8.3.2 Estatuto ou contrato social, no caso em que a empresa proponente se fizer representar por
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, a ser apresentado em cópia reprográfica autenticada
por cartório competente ou em cópia reprográfica simples, devidamente acompanhada do
documento original para autenticação na reunião, no qual deverão estar expressos, seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações, em decorrência de tal investidura.
8.3.3 Não será admitida a atuação do mesmo preposto ou representante legal para duas ou mais
empresas proponentes.
8.3.3.1 na hipótese prevista nos subitens 8.2 e 8.3, deverá ser apresentado documento
que comprove capacidade para outorga.
IX - ORDEM DOS TRABALHOS
9.1- Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme modelo constante do ANEXO, oportunidade
em que ao Pregoeiro declarará aberta a sessão e não mais aceitará novos proponentes, dando
início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação.
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X -APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE “A”
10.1- As Propostas de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser entregues
em original, digitadas, apenas no anverso sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas,
impressa em em papel tipo A4 e assinada pelo representante legal ou mandatário
especificadamente credenciado..
10.1.1 Comprovação de registro do estabelecimento produtor/fabricante junto ao SIF
(serviço de inspeção federal) ou SIE (serviço de inspeção estadual), para os produtos
de origem animal, mediante apresentação de declaração, certificado e/ou título de registro
expedido pelo órgão fiscalizador competente, das áreas de saúde e agricultura ou documento
impresso do site oficial do Ministério da Agricultura “consulta de estabelecimento nacional” com
situação ativo (para todos os produtos de origem animal) – Anexar na PROPOSTA DE PREÇO –
PARA OS LOTES: 006 (item 6.1) – 007 (UTEN 7.1 – 7.2 E 7.3) – 008 (ITEM 8.1) – 009
(ITEM 9.1 E 9.2) – 011 (ITEM 11.1 – 11.2 – 11.3 E 11.5) E LOTE 015 (IMTE 15.2).
10.2-No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada da procuração pública ou
outorgada, com firma reconhecida e com especificação expressa dessa finalidade.
10.3 – Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas por sua signatária, devendo ser suas
folhas numeradas.
10.4- Deverão as propostas serem entregues, em papel timbrado da empresa, em envelope
opaco, lacrado e rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário,
identificada como “Proposta de Preços” e endereçada ao Pregoeiro, com indicação do nome
ou razão social, modalidade, número da licitação.
10.5- Os valores das propostas terão como data base aquela em que se deu a lavratura do
instrumento contratual, com validade até o encerramento do contrato.
10.6 – A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, para-fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço
ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
10.7 – Nos preços deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
trnasporte/frete, encargos sociais, trabalhistas, seguros, impostos, combustível, taxas de qualquer
natureza e outras quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham implicar no fiel
cumprimento do contrato.
10.8- Para a correta elaboração da Proposta de Preços, deverá o licitante atender a aceitar
integralmente todas as exigências de documentação do Edital e seus anexos.
10.9-O licitante poderá formular propostas, com indicação de um LOTE, ou com mais de um que
pretenda concorrer.
10.10- Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de licitantes retardatários.
10.11O prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da entrega da proposta, ficando após essa data os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.
10.12- O licitante classificados em primeiro lugar nos respectivos lotes, deverá apresentar
amostras de todos os produtos, a nutricionista responsável do Município de Teofilândia, que fará
analise das amostras, no Setor de Merenda Escolar, localizada na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura. A entrega deverá ser feita num prazo de ate 48hs após a declaração de
classificação do primeiro colocado de cada lote.
10.13- As amostras solicitadas devem estar em sua embalagem original, indicando a marca,
validade sem apresentar nenhum tipo de alteração, devendo ser apresentadas em embalagens de
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gramatura e marca identica ao indicado na proposta de preço apresentada, devidamente
identificada com etiqueta colada nos produtos com nome do participante.
10.14-As amostras dos produtos descritos no ANEXO I, deverão ser entregues no Setor de
merenda, Teofilândia – BA, após 48h (quarenta e oito horas) de declarado habilitado o primeiro
colocado de cada lote, para a realização das análises. As amostras deverão ser encaminhadas em
embalagem que assegure a sua chegada em perfeitas condições de análise, devidamente
identificadas (nome da empresa licitante, modalidade e número do Pregão Presencial). A
contratante não se responsabilizará por amostra que seja entregue com embalagem danificada
e/ou sem condições para análise.
10.14.1 – A amostra será de todos os itens. Os licitantes deverão juntar obrigatoriamente às
amostras, os seguintes documentos:
10.14.1.1 Relação contendo os dados da empresa, identificação do produto separado
por lote e a respectiva marca, conforme a descrita na proposta de preço.
10.15- Após o julgamento das amostras, a nutricionista responsável emitirá um parecer técnico,
que atestara a aceitabilidade ou nao dos produtos licitados o qual será divulgado num prazo de
24hs da emissao do parecer.
10.16- O licitante que não apresentar a amostra dos produtos licitados ou apresentar faltando ou
sem acompanhar os documentos acima descritos no item 10.14.1.1 e 10.14.1.2, será
desclassificado para efeito de julgamento, sendo convocado o segundo colocado.
10.17 – o resultado da analise das amostras serão divulgados no Diario Oficial do Municipio num
prazo de até 10 dias, contados da apreesntação da amostra.
10.18 – Após a divulgação do resultado, caso seja aprovado, será feita a convocacao atraves de
publicação no Diario Oficial do Municipio, para a abertura do envelope de habilitação, caso seja
reprovada a amostra, será convocada a segunda coloca e assim sucessivamete ate obter amostras
aprovadas.
XI- ABERTURA DOS ENVELOPES
1- Deverá ocorrer no dia, hora e local previamente designados no preâmbulo do presente Edital.
11.2 - O Pregoeiro fará, primeiramente, a abertura do envelope “A” - PROPOSTA DE PREÇOS,
conferindo as propostas nele contidas, bem como a autenticidade das empresas, exibindo-os a
todos os presentes.
11.3 - O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores a 10% (dez por cento), relativamente á de menor preço, ou na
impossibilidade de se obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas
as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços
oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
11.4 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
11.5 - Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo
ao Pregoeiro negociar, visando obter o melhor preço.
11.6 – Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 08 (oito) dias úteis.
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XII – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
12.1 As propostas das licitantes serão examinadas pela equipe de apoio e Pregoeiro,
preliminarmente quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos neste edital, sendo
desclassificadas aquelas que não os atendam.
12.2 O julgamento das propostas será objetivo, conforme os critérios estabelecidos neste ato
convocatório, levando em consideração o MENOR PREÇO POR LOTE.
12.3 A falta de assinatura e/ou rubrica na proposta de preço poderá ser suprida pelo
representante da licitante presente ao certame, desde que ele tenha sido devidamente
credenciado.
12.4 Os erros e omissões havidos nas cotações de preços serão de inteira responsabilidade do
proponente, não lhe cabendo, em caso de erro para menos, eximir-se da execução do objeto.
12.5 Não serão aceitas reivindicações de qualquer proponente, pleiteando adicional de
informações ou preços, seja por falta ou omissão, ou, ainda, pedido de desconsideração da
proposta por razões semelhantes, exceto por fato justo e superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
12.6 Será(ão) classificada(s) as proposta(s) de MENOR PREÇO POR LOTE, e as demais propostas
cujos valores superem até, no máximo, 10% (dez por cento) essa proposta de menor preço por
lote.
12.7 Quando não for possível se obter ao menos três propostas que atendam as condições
expressas no subitem 12.6, serão classificadas, as melhores propostas subsequentes, até que se
complete o número de 03 (três) propostas.
12.8 A classificação de apenas duas propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da
etapa de lances verbais.
12.9 A validade da licitação não ficará comprometida, se inviabilizada a fase de lances, em razão
da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta, ficando a critério do Pregoeiro
realizá-la ou não diante dessa circunstância.
12.10 Após a classificação será dado início à etapa de lances verbais pelos representantes das
licitantes classificadas, os quais deverão ser formulados de forma sucessiva e em valores distintos
e decrescentes, a começar da licitante que apresentou o maior preço.
12.11 Não mais havendo lances verbais, será dada como encerrada a etapa competitiva,
ordenando-se as ofertas, exclusivamente segundo o critério de julgamento já estabelecido.
12.12 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificado pelo Pregoeiro a
aceitabilidade da proposta escrita de menor preço por lote, face ao valor estimado para a
contratação, decidindo motivadamente a respeito.
12.13 Em todos os casos será facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com as licitantes em
busca de preço melhor.
12.14 Após a etapa competitiva e a consequente ordenação dos melhores lances verbais, serão
considerados empatados aqueles apresentados por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
e que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta classificada como a de
menor preço, situação denominada por empate ficto.
12.15 Ocorrendo empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:
12.15.1 À Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será dado o direito
de apresentar, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) minutos, proposta de preço inferior àquela
classificada como de menor valor, para o respectivo objeto, situação em que, se concretizada, o
objeto do respectivo bem da licitação será adjudicado em seu favor, observadas as demais fases
do procedimento licitatório;
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12.15.2 Não ocorrendo a contratação, serão convocadas as demais microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem no empate ficto, obedecendo-se a ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito (subitem 12.15.1);
12.15.3 No caso de equivalência entre os valores apresentados por microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo considerado como empate ficto, será realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
12.15.4 Na impossibilidade de contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o
objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.15.5 O disposto no subitem 12.15.1 somente será aplicável quando a melhor oferta não tiver
sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.
12.17 Serão desclassificadas as propostas:
a) Que não atendam as exigências do instrumento convocatório;
b) Que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou excessivos, incompatíveis com os preços de
mercado;
c) Que apresentem como “preço” qualquer tipo de vantagem baseada nas propostas de preços
concorrentes;
d) que não indique descrição e marca dos produtos apresentados.
12.18 Da desclassificação das propostas, somente caberá pedido de reconsideração, devidamente
justificado, apresentado de imediato o Pregoeiro, oralmente ou por escrito, na mesma sessão em
que vier a ser proferida.
12.18.1 O Pregoeiro e a equipe de apoio caberá analisar e decidir sobre o pedido de
reconsideração, sendo-lhes facultado, para tanto, suspender a sessão;
12.18.2 Da decisão do Pregoeiro e da equipe de apoio não caberá recurso.
XIII - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
13.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais. Esclarecendo que o lance mínimo deverá ser de
1%(um por cento) do menor preço do lote apresentado por lote, podendo o Pregoeiro,
a qualquer tempo, retirar o degrau mínimo de lances, determinando novo valor.
13.2 – Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado. O Pregoeiro poderá determinar valor mínimo para os lances.
13.3 – A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
13.4 – Caso não se realiza lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.5 – Sendo aceitável a oferta será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento
das condições habilitatórias, deste licitante, com base na documentação apresentada.
13.6 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior
homologação do resultado pela Autoridade Superior.
13.7 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências do Edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Superior.
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13.8 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ás condições e exigências deste
Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, para tanto
considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado para a execução do objeto do
contrato.
13.9 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes presentes.
XIV - HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
14.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a) documento de identidade
b) Registro comercial, para empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em
vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações
supervenientes em vigor, devidamente registrado, acompanhada de prova da diretoria em
exercício, para as sociedades civis e demais entidades;
e) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização, para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
14.2- A Regularidade Fiscal e trabalhista das empresas jurídicas será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e municipal – relativo ao domicílio ou
sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida ativa da União, através de certidão
conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e/ou Procuradoria da Fazenda Nacional a
qual engloba também os tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social.
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
f) Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação da CNDT.
14.4 - A Qualificação Econômica — Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
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apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O
licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação
do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde
foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de
Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial e Certidão de Regularidade Profissional –
CRP, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade ou no caso de empresas sujeitas à
tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido
através do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os
Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela
Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro;
b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 dias anteriores à data da realização
da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade;
14.5 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, mediante atestados fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo ser juntado copia do contrato e sua
publicação no Diário Oficial do Município (quando atestado fornecido por entidade publica) e copia
da nota fiscal de fornecimento (quando atestado fornecido por empresa privada).
b) Alvará ou licença para funcionamento, expedido pelo Serviço Municipal da sede da licitante;
c) Alvará ou licença sanitária para funcionamento, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária
da Secretaria Estadual ou Municipal da sede do licitante;
14.5.1 - O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, realizar diligências a fim de verificar a veracidade
do(s) Atestado(s) de capacidade técnica apresentados na qualificação técnica.
14.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal;
b) Declaração de que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de
5% (cinco) por cento do capital ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou
subcontratados, são servidores da Prefeitura Municipal de Teofilândia-Bahia, sob qualquer regime
de contratação;
c) demais declarações constantes dos ANEXOS a este edital.
14.6.1 O preposto que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista
neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
14.7.Não serão aceitos protocolos de entrega, solicitação de documentos ou formulários obtidos
via internet em substituição aos documentos exigidos na cláusula 14.
14.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro, nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;
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14.9 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação;
14.10 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo
de 10 (dez) dias, contados a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após
aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização.
14.11- Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias reprográfica
simples, devidamente acompanhada do documento original para autenticação na
reunião ou autenticadas por meio digital, exceto os documentos expedidos pela internet, cujas
autenticidades deverão ser confirmadas mediante consulta ao respectivo site, que o expediu, ou
por publicação em órgão de imprensa oficial.
XV -

DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

15.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
5-Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
14.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, ao Pregoeiro terá o prazo de 03 (três) dias
úteis, para decidir o recurso, para a realização do certame.
15.4 - Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do decorrente.
15.5- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do
Pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor.
XVI– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOÇÃO
16.1 – Não havendo a manifestação de recurso, o Pregeiro adjudicará o objeto da licitação á(s)
proponente(s) vencedora(s), para posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.
16.2 – Ocorrendo a manifestação ou interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade
superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o
procedimento licitatório.
XVII - CONTRATAÇÃO
17.1- O adjudicatário da presente licitação será convocado para assinatura do contrato, no prazo
de até 05(cinco) dias, após a homologação.
17.2- Para a assinatura do contrato o adjudicatário deverá se fazer representar por:
a) Sócio que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social e suas alterações,
além de comunicação expressa da empresa onde mencione qual o sócio que assinará o
contrato;
b) Procurador com poderes específicos;
17.3- O contrato a ser firmado obedecerá a Minuta do ANEXO V deste Edital.
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XVIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1 - Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30(trinta) dias corridos, a contar da data
de entrada das notas fiscais / faturas no protocolo do CONTRATANTE;
18.2. Só serão aceitas pelo protocolo do CONTRATANTE, notas fiscais e faturas devidamente
atestadas pela Fiscalização;
18.3 Os pagamentos de acréscimos, resultantes de modificações previamente autorizadas por
escrito pelo CONTRATANTE, serão processados em separado, mediante faturas apresentadas ao
CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização, na forma do que estabelecem os itens anteriores,
após devidamente incorporadas ao cronograma.
18.4 Deverá ser apresentada nota fiscal/fatura, emitida pela contratada, no último dia de cada
mês, devidamente conferida e aprovada pela fiscalização.
18.5 - As despesas para contratação do objeto licitado, correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Órgão/Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Programa Atividade: 2.019 - Distribuição de alimentação escolar
Elemento de Despesa: 33.90.30
Fonte: 00 e 015
XIX - REAJUSTAMENTO
19.1 Pelo período de 12 (doze) meses de execução, os preços serão irreajustáveis, conforme o
disposto na Lei nº 9.069 de 29 de junho de 1996, ou legislação pertinente que venha susbstituí-la
ou regulamentá-la. E, somente após decorrido 12 (doze) meses de execução contratual, e no caso
de prorrogação do contrato, os valores poderão ser reajustados, pela variação do IGP-M, mantida
a periodicidade anual.
19.2Havendo alterações legais que possibilitem a aplicação do reajustamento, o
mesmo ficará condicionado ao estipulado na normatização sobre a matéria que venha a ser
editado pelo Governo Federal ou Estadual.
XX- DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.
20.1 A entrega será parcelada e executado de forma indireta, sob regime de empreitada por preço
unitário, num prazo de 05 dias uteis apos a emissão da ordem de fornecimento.
20.2- O Contratante procederá ao acompanhamento e à fiscalização do cumprimento do contrato,
como pactuado, na forma da Lei 8.666/93.
XXI - SANÇÃO/INADIMPLEMENTO
21.1 – A recusa de assinar o contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de qualquer
das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e na Lei
nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo, conforme previsão
constante da minuta de contrato, ANEXO V do presente edital.
XXII - RESCISÃO
22.1 - A inexecução parcial ou total do objeto da licitação ensejará a rescisão contratual,
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observadas, para tanto, as disposições da Seção V, Capitulo III da Lei 8.666/93, com suas
alterações posteriores.
22.2 - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da contratada, será ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
XXIII - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO
23.1- A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93, com
suas alterações posteriores.
XXIV - DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1- A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a nova divulgação,
com renovação de todos os prazos exigidos em Lei, se a modificação interferir na composição dos
preços.
24.2- É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório.
24.3- No ato da aquisição do Edital, o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu
exemplar está devidamente completo, acompanhado dos seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO III –MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO
ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
ANEXO V – MODELO DE CONTRATO
ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM ME/EPP
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO POSUIR SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA
24.4- O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação dos participantes para continuidade dos
trabalhos.
24.5 - Para aquisição do Edital e demais informações e esclarecimentos necessários ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitação, os interessados poderão se dirigir, de segunda a sextafeira, das 08:00 às 12:00 horas, a Prefeitura Municipal de Teofilândia, Praça José Luiz Ramos,
nº84, Bairro Centro, Estado da Bahia. Cópia impressa será cobrado a taxa de R$ 20,00 mediante
pagamento de DAM, para cobrira os custos de impressão, cópia enviada por e-mail
(licitacao@teofilandia.ba.gov.br) não será cobrado qualquer taxa.
24.6- A apresentação da proposta, implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições do edital, sendo responsável pela fidelidade e legalidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
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24.7 – Ocorrendo qualquer fato que impeça a realização da sessão no dia previamente marcado, a
mesma será realizado no primeiro dia util seguinte no mesmo horario e local.

Teofilândia-Bahia, 31 de Janeiro de 2020.
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios,
que serão utilizados no atendimento ao Programa de Alimentação Escolar durante o Ano Letivo de
2020, no Município de Teofilândia, nas condições abaixo:
JUSTIFICATIVA:
O Governo federal, por meio do FNDE, é responsável pela coordenação do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, estabelecendo as normas gerais de planejamento, execução, controle,
monitoramento e avaliação, bem como pela transferência dos recursos financeiros para a aquisição
de gêneros alimentícios.
O PNAE tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de bons hábitos alimentares, além de, suprir,
no mínimo, 20% das necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados na educação
básica, 30% dos alunos indígenas e quilombolas, em período parcial, e 70% daqueles que
frequentam a escola em período integral
A aquisição de gêneros alimentícios, torna-se necessária para atender aos alunos matriculados na
Rede Pública Municipal de Ensino, atendendo assim aos objetivos de melhoria do rendimento
escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que
necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando
as diferenças biológicas entre as faixas etárias.
1- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE
LOTE 001
ITEM
1.1

1.2

ESPECIFICAÇÃO
Pão Francês – Produto fresco isento de bolor e umidade. Não deve estar
com a massa ressecada ou dura. Unidade de 40g.
Pão tipo hot dog. – Produto fresco, isento de bolor e umidade. Não
deve estar com a massa ressecada ou dura. Unidade de 40g. Embalados
em sacos plásticos transparentes contendo 10 unidades. Validade mínima
15 dias. Isento de produtos de origem animal.

UND

QUANT

Kg

200

Kg

4.500

LOTE 002
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

2.1

Alho – Produto novo, in natura, com grau de maturidade que permita o
transporte e o armazenamento até a chegada as escolas, isento de
sujidades e parasitos.

Kg

500
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2.2

2.3

Maçã vermelha – Tamanho médio, nacional de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação tal qual lhe permita suportar o
transporte, a manipulação e a conservação. Em condições adequadas
para consumo. Ausência de sujidades, parasitas, larvas e defensivos
agrícolas.
Melão amarelo – Fruta in natura, nova, com grau de maturidade que
permita o transporte e o armazenamento, isento de sujidades e parasitos

Und

90.000

Kg

600

UND

QUANT

LOTE 003
ITEM

3.1

3.2

3.3

3.4

ESPECIFICAÇÃO
Açúcar: cristal de 1ª, sacarose de cana de açúcar, na cor branca, com
aspecto, cor e cheiro próprios. Acondicionado em embalagem plástica
contendo 01 (um) kg de peso, devidamente identificada com o nome de
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.
Achocolatado em pó; instantâneo, composição mínima: cacau em pó,
açúcar, maltodextrina, vitaminas (A, B1, B2, B6, C e D3). Embalado em
pacotes de plástico resistente ou laminados de 200 ou 400g, devidamente
identificados com o nome do produto, data de validade e peso líquido.
Achocolatado em pó: instantâneo, composição mínima: cacau em pó,
açúcar, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja.
Não conter glúten. Não deverá apresentar problemas com
homogeneidade, diluição inadequada, excesso de açúcar, presença de
impurezas, formação de grumos e coloração inadequada. Embalado em
pacotes de plástico resistente ou laminados de 200 ou 400g, devidamente
identificados com o nome do produto, data de validade e peso liquido.
Isento de produtos de origem animal.
Adoçante: Líquido dietético. Ingredientes: Edulcorante, glicosídeos de
steviol, conservadores: Bonzoato de sódio e metilparabeno e acidulante
ácido cítrico). Embalagem mínima 60ml, com bico dosador. Apresentar
data de validade/lote.

Kg

10.000

Kg

500

Kg

100

Und

20

UND

QUANT

UND

4.000

UND

3.000

UND

4.000

LOTE 004
ITEM

4.1

4.2

4.3

ESPECIFICAÇÃO
Suco concentrado sabor Abacaxi: Bebida não fermentada, não
alcoólica e concentrada. De acordo com as normas e/ou resoluções da
ANVISA/MS. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da saúde. Embalagem contendo 500ml do produto,
devidamente identificada, com o nome do produto, data de validade/lote
e peso líquido. Rendimento mínimo 1,5 litros.
Suco concentrado sabor Acerola: Bebida não fermentada, não
alcoólica e concentrada. De acordo com as normas e/ou resoluções da
ANVISA/MS. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da saúde. Embalagem contendo 500ml do produto,
devidamente identificada, com o nome do produto, data de validade/lote
e peso líquido. Rendimento mínimo 2 litros.
Suco concentrado sabor Goiaba: Bebida não fermentada, não
alcoólica e concentrada. De acordo com as normas e/ou resoluções da
ANVISA/MS. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da saúde. Embalagem contendo 500ml do produto,
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4.4

4.5

devidamente identificada, com o nome do produto, data de validade/lote
e peso líquido. Rendimento mínimo 2,5 litros.
Suco concentrado sabor Uva: Bebida não fermentada, não alcoólica e
concentrada. De acordo com as normas e/ou resoluções da ANVISA/MS.
Deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde.
Embalagem contendo 500ml do produto, devidamente identificada, com o
nome do produto, data de validade/lote e peso líquido. Rendimento
mínimo 1,5 litros.
Suco concentrado sabor Maracujá: Bebida não fermentada, não
alcoólica e concentrada. De acordo com as normas e/ou resoluções da
ANVISA/MS. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da saúde. Embalagem contendo 500ml do produto,
devidamente identificada, com o nome do produto, data de validade/lote
e peso líquido. Rendimento mínimo 3 litros.

UND

3.000

UND

3.000

UND

QUANT

Kg

7.000

Kg

1.000

Kg

1.000

Kg

1.000

LOTE 005
ITEM

5.1

5.2

5.3

5.4

ESPECIFICAÇÃO
Arroz, tipo 1, subgrupo parboilizado, classe grão longo, novo, primeira
qualidade. Isento de sujidade e materiais estranhos, Acondicionado em
embalagem plástica contendo 01 (um) kg, devidamente identificada com
o nome do produto, data de fabricação e validade.
Fragmento de arroz, tipo quebradinho: novo, boa qualidade.
Acondicionado em embalagem plástica contendo 01 (um) kg,
devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação,
prazo de validade e peso líquido.
Proteína texturizada de soja, tipo carne branca: Informação
nutricional por porção de 50g máximo de carboidrato 11g, mínimo de
proteína 23g, zero de gorduras totais, saturadas, trans, mínimo de fibra
alimentar 9g, processo tecnológico adequado, deve apresentar cor, odor e
sabor característico, deve estar livre de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem: Deve estar acondicionada em sacos plásticos bem vedados,
com peso líquido de 400g. Apresentar data da validade/lote.
Proteína texturizada de soja, tipo carne vermelha: Informação
nutricional por porção de 50g máximo de carboidrato 11g, mínimo de
proteína 23g, zero de gorduras totais, saturadas, trans, mínimo de fibra
alimentar 9g, processo tecnológico adequado, deve apresentar cor, odor e
sabor característico, deve estar livre de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem: Deve estar acondicionada em sacos plásticos bem vedados,
com peso líquido de 400g. Apresentar data de validade/lote

LOTE 006
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UND

QUANT

6.1

CHARQUE; carne bovina salgada curada e dessecada ponta de agulha, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquidos na embalagem primaria,
devendo se apresentar em perfeito estado de conservação. caracteristicas
organolepticas aspecto: bloco de consistência firme, cor: característica. cheiro:
característico. sabor: característico caracteristicas microbiologicas deverá estar de
acordo com a legislação vigente caracteristicas microscopicas ausência de
sujidades, parasitos e larvas. aditivos e coadjuvantes de tecnologia isento de
nitrito e nitrato e estar de acordo com a legislação vigente. embalagem primaria o
produto deverá ser embalado a vácuo, a embalagem primária do produto deverá

Kg

1.600
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ser do tipo plástica resistente, contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E, cada
embalagem deverá apresentar o peso líquido de 500g a 01 kg. será considerada
imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha
o produto à contaminação e/ou deterioração. embalagem secundaria a
embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao
empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa,
resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a
integridade do produto durante todo o seu período de validade. será considerada
imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha
o produto à contaminação e/ou deterioração. rotulagem: no rótulo da embalagem
primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara, as
seguintes informações: Identificação do produto, inclusive marca; nome e
endereço do fabricante; lista de ingredientes; conteúdo liquido; data de
fabricação; data de validade ou prazo para consumo 04 (quatro) meses a partir da
data de entrega, número do lote.

LOTE 007
ITEM

7.1

7.2

7.3

ESPECIFICAÇÕES

Carne de boi despostada colchão mole ou chã de dentro - A
carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração,
de acordo com a Legislação Sanitária em Vigor e Ministério de
Agricultura. Embalagem à vácuo de no máximo até 02 Kg,
contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E. Rotulagem contendo no
mínimo, peso líquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número de lote e data ou prazo de validade, além
das marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Carne ovino/caprino – Paleta – Produto de primeira qualidade.
A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. O
produto deverá estar de acordo com a Legislação Sanitária em
Vigor e Ministério de Agricultura. Embalagem à vácuo de no
máximo até 03 Kg, contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E.
Rotulagem contendo no mínimo, peso líquido, nome do produto,
nome e CNPJ do beneficiador, número de lote e data ou prazo de
validade, além das marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Carne bovina moída – A carne deve apresentar-se com aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa altera-la ou encobrir
qualquer alteração. Informação Nutricional por 100g: mínimo de
proteina de 17g, gorduras totais maximo de 14g, gorduras
saturadas maximo de 5g, calcio mínimo de 26mg, de acordo com a
Legislação Sanitária em vigor e Ministério de Agricultura.
Embalagem plástica de 500g, contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E,
rotulagem contendo no mínimo peso liquido, nome e CNPJ do

UND

QUANT

Kg

4.000

Kg

600

Kg

8.000
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beneficiador, número de lote e data ou prazo de validade, além das
marcas e carimbos pertinentes.

LOTE 008
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
File de peixe tipo merluza sem espinhas: produto congelado: deve
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio sem manchas esverdeadas, livre de parasitas,
sujidades e qualquer substância contaminantes que possa altera-la ou
encobrir qualquer alteração, de acordo com a Legislação Sanitária em
8.1
vigor e Ministério da Agricultura, contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E.
Rotulagem contendo no mínimo, peso líquido, nome do produto, nome e
CNPJ do beneficiador, número de lote e data ou prazo de validade, além
das marcas e carimbos oficiais pertinentes. Embalagem à vácuo contendo
de 800g a 1kg.
LOTE 009
ITEM

9.1

9.2

ESPECIFICAÇÃO

Peito de frango com osso – De primeira qualidade, congelado. A
carne deve apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem
manchas e parasitas; acondicionado em embalagem de polietileno,
atóxico, inspecionado pelo S.I.F ou S.I.E. O frango deverá estar
congelado no ato da entrega, contendo informações necessária, de
acordo com legislação da Vigilância Sanitária. Rotulagem contendo
no mínimo, peso líquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número de lote e data ou prazo de validade, além das
marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Filé de peito de frango (sem osso) – De primeira qualidade,
congelado. A carne deve apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas e parasitas; acondicionado em embalagem
de polietileno, atóxico, contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E. O
frango deverá estar congelado no ato da entrega, contendo
informações necessária, de acordo com legislação da Vigilância
Sanitária. Rotulagem contendo no mínimo, nome do produto, nome
e CNPJ do beneficiador, número de lote e data ou prazo de
validade, além das marcas e carimbos oficiais pertinentes.

LOTE 010
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Fubá de milho: Produto de aspecto fino, amarelo, fubá de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, livre de umidade e sujidade,
10.1
com identificação do fabricante, data de validade e peso liquido na
embalagem 500Gr.
Flocos de milho: tipo flocão: farinha de milho flocada sem sal,
10.2
fonte de fibra; Com data de validade/lote, embalagem de 500g.

UND

QUANT

Kg

1.000

UND

QUANT

Kg

1.000

Kg

9.000

UND

QUANT

Kg

1.800

Kg

6.000
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Milho de mungunzá, Tipo 1 grãos de milho branco, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do
10.3 produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Milho de pipoca tipo 1. Embalagem de 500g, embalados em
plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de
10.4 mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A
embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do
fabricante, peso líquido, data de validade, lote.
LOTE 011
ITEM

11.1

11.2

11.3

11.4

ESPECIFICAÇÃO

Leite em Pó Desnatado. Composição mínima de Ingredientes:
leite desnatado, vitaminas: A e D, fosfato de tricalcico
.
Acondicionado em recipiente hermético de sacos aluminizados
contendo informação nutricional, data de fabricação/ validade/ lote.
Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem de 200g.
Leite em pó: tipo integral. Não modificado. Apresentando por
porção de 26g (02 colheres de sopa): mínimo de 120 calorias,
máximo de 10g de carboidratos, máximo de 7g de proteínas e de
gorduras totais, máximo de 125mg de sódio, máximo de 260mg de
cálcio. Acondicionado em recipiente hermético de sacos
aluminizados, contendo informação nutricional, data de fabricação,
data de validade/ lote. Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE.
Prazo de validade mínimo: 06 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto: embalagem de
200g.
Leite sem Lactose: Leite em pó integral, maltodextrina, soro de
leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco)
e emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem de 380g. Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE.
Apresentar data de validade.
Leite de soja sem lactose: Composição mínima de ingredientes :
Alimento com proteína isolada de soja, óleo de palma ,xarope de
milho ,fosfato de cálcio ,citrato de potássio ,fosfato de magnésio
,vitaminas: A, B12, B6, D , ácido fólico .Acondicionado em
recipiente hermético de sacos ou lata de 300 gr aluminizados,
apresentando informação nutricional, data de fabricação, validade,
lote. Rendimento mínimo de 2 litro.

Kg

800

Kg

400

UND

QUANT

Kg

100

Kg

6.000

Und

100

Und

30
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Creme de leite esterilizado: homogeneizado, apresentado teor
de gordura máxima de 20%. Em embalagem de caixa de papelão
cartonada, tipo longa vida, contendo dados do fabricante e tabela
11.5
de informação nutricional, SIF OU SIE. Data de fabricação e Prazo
de validade mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do
produto Apresentação do produto: Unidades de 200 a 300g.
LOTE 012
ITEM

12.1

12.2

12.3

12.4

ESPECIFICAÇÃO

Biscoito cream cracker: Acondicionado em embalagem dupla de
400g, plástico atóxico transparente, com respectiva informação
nutricional, data de validade/lote. Prazo de validade mínimo: 06
meses á partir da data do recebimento do produto. Composição
mínima de Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico gordura vegetal, extrato de malte, soro de leite em pó,
amido, açúcar, sal, fermento químico, bicarbonato de sódio,
emulsificante lecitina de soja. Serão rejeitados biscoitos queimados
e de caracteres organolépticos anormais.
Biscoito cream cracker; dupla embalagem, contendo no mínimo
400 g, devidamente identificada com o nome do produto,
composição de ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar, fermento
biológico, amido de milho, lecitina de soja, de prazo de validade e
peso líquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e
de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço sem traços de
leite. Isento de produtos de origem animal. Conter data de
validade/lote.
Biscoito doce sabor maisena. Acondicionado em embalagem
dupla, plástico atóxico transparente, com respectiva informação
nutricional, data /validade/lote. Prazo de validade mínimo: 06
meses á partir da data do recebimento do produto. Composição
mínima de Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, (VITAMINAS: B1, B2, B3 e B6), açúcar, gordura
vegetal, açúcar invertido amido, emulsificante lecitina de soja,
(fermentos químicos). Aromatizantes melhorador de farinha, sal,
soro de leite em pó, contém leite e soja. contém glúten.
Biscoito doce sabor maisena, dupla embalagem, contendo no
mínimo 400 gr, devidamente identificada com o nome do produto,
composição de ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar, fermento
biológico, amido de milho, açúcar invertido lecitina de soja, aroma
artificial de biscoito maisena e estabilizante .Contem glúten, prazo
de validade e peso líquido. Serão rejeitados biscoitos malcozidos,
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço sem
traços de leite. Isento de produtos de origem animal.
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Biscoito tipo rosquinha sabor leite: Composição mínima de
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
Embalagem contendo no mínimo 330g, devidamente identificada
como nome do produto, prazo de validade e peso liquido.
Biscoito tipo rosquinha sabor coco: Composição mínima de
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
Embalagem contendo no mínimo 330g, devidamente identificada
como nome do produto, prazo de validade e peso liquido.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate - composição mínima:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amanteigado
ou não, Embalagem primaria, envoltos na embalagem secundária
contendo no mínimo 330g, devidamente identificada como nome
do produto, composição mínima, prazo de validade e peso liquido.
Macarrão tipo espaguete: Composição mínima: de Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e demais
substâncias permitidas Embalagem Primária: Sacos de polietileno
atóxico, peso líquido: 500 gramas; Rotulagem: Com identificação
do produto, classificação e marca; nome e endereço do fabricante;
data de validade e lote, composição nutricional. Validade Mínima:
06 meses a partir da data do recebimento do produto.
Macarrão miudo para SOPA (argola, argolinha, ave Maria ou
parafuso). Características técnicas: com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico e demais substâncias
permitidas. As massas ao serem postas na água não deverão
turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou
rançosas. Acondicionado em embalagem primária de saco plástico
transparente atóxico, com respectiva informação nutricional,
validade/lote e embalagem secundaria plástica reforçada. Prazo de
validade mínimo: 04 meses a partir da data do recebimento do
produto. Embalagem de 500g.

LOTE 013
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Extrato de tomate: Deve estar isento de fermentação e de
indicadores de processamento defeituoso. Sem corantes artificiais,
isento de sujidades e fermentação não devem conter perfurações;
principalmente nas costuras; não devem soltar ar com cheiro azedo
13.1
ou podre quando abertos; embalado em lata ou sachê de 340g,
devidamente identificado com nome do produto, prazo de validade
e peso líquido. Prazo de validade mínimo de 4 meses a partir data
de entrega.
Leite de coco: Embalagem de 500ml. Composição mínima: leite
de coco, estabilizantes, espessantes e conservantes Acondicionado
em embalagem tipo Pet ou de vidro, com respectiva informação
13.2
nutricional, data de fabricação, prazo de validade. Prazo de
validade mínimo: 04 meses a partir da data do recebimento do
produto.
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Molho de tomate tradicional: composição mínima de
ingredientes: polpa de tomate, cebola, açúcar cristal, sal refinado,
amido modificado, óleo refinado de soja, salsa, alho, conservador.
Não contém glúten. Embalagem sachê de no mínimo 340g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade.
Sal iodado, “não conter aditivos químicos” - Embalagem
pacote de 1 kg, devidamente identificada com o nome do produto,
composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Vinagre de álcool: Acidez volátil máximo de 4%, embalagem de
500 ml. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega do produto. COMPOSIÇÃO MÍNIMA VINAGRE DE ÁLCOOL fermentado de ácido acético água e conservantes - devidamente
identificada com o nome do produto, prazo de validade e peso
líquido.não contem glutem
Colorífico em pó fino: De primeira qualidade, sem edição de sal,
composição mínima de ingredientes: fubá de milho, urucum em pó,
óleo vegetal, constituído de matéria prima de qualidade, com
aspecto, cor, cheiro próprios, isento de materiais estranhos, de
acordo com normas vigentes. Acondicionado em embalagem
primária de saco plástico transparente atóxico, contendo data de
fabricação/validade e lote. Prazo de validade mínimo de 03 meses
á partir da data do recebimento do produto. Apresentação do
produto: Embalagem mínima 100g
Cravo: Embalagem contendo 30gr a 100 gr.

13.8 Canela, em casca. Embalagem contendo de 20gr a 100 gr.
Condimento misto: De boa qualidade, genuínas e puras, sãs e
limpas isentas de substâncias e elementos vegetais estranhos.
Deve apresentar aspecto, cor e cheiro característico do produto de
acordo com as normas vigentes, ingredientes: fubá de milho, sal,
cominho, pimenta do reino e corante de caramelo, não contem
13.9
glúten. Acondicionado em embalagem primária de saco plástico
transparente atóxico, contendo data de validade e lote. O produto
deverá apresentar validade mínima de 04 meses a partir da data
de recebimento do produto. Apresentação do produto: Embalagem
mínima 100g.
LOTE 014
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Café torrado e moído. Produto de 1º qualidade, com 100% de
pureza, não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento
insatisfatório e sabor não característico. Embalagem aluminizada,
14.1 com selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria
do Café – ABIC, contendo data fabricação, Prazo de validade,
rotulagem registro do MS. Apresentação do produto: embalagem
de 250g a 500g.
14.2 Aveia em flocos: Ingredientes: aveia em flocos. Embalagem
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primaria caixa tipo papelão. Embalagem devidamente identificada
com nome do produto, prazo de validade e peso líquido. Peso
mínimo 200g.
Farinha de aveia: Ingredientes: Aveia. Embalagem caixa tipo
14.3 papelão. Deve conter informações nutricionais, peso mínimo 200
gr, prazo de validade/lote.
Farinha de trigo tipo 1:Sem fermento, farinha de trigo
enriquecida com ferro, ácido fólico; Embalagem contendo 01 Kg,
14.4
informações nutricionais com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.
Mistura para bolo. Composição mínima de Ingredientes: açúcar,
farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, amido,
gordura vegetal, sal, fermento químico, bicarbonato de sódio,
fosfato ácido de alumínio e sódio, emulsificante, aromatizantes.
14.5
contem glúten. Acondicionados em embalagens tipo sachê,
contendo informação nutricional do produto. Apresentação do
produto: embalagem mínima de 400g. Sabor: Festa. Conter data
de validade.
LOTE 015
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Óleo vegetal comestível: composição 100% óleo de soja
refinado e antioxidantes. Produto refinado e de acordo com os
padrões legais. Deverá conter Vitamina E, e estar isento de ranço.
15.1
Acondicionado em embalagem primária PET (900ml) com
respectiva informação nutricional, validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 06 meses á partir da data do recebimento do produto
Margarina vegetal com sal: apresentando teor de lipídios
mínimo de 60%. Apresentando os valores por porção de 10g:
máximo de 6,1g de gorduras totais e 0 de gorduras trans.,
gorduras saturadas máximo de 2,1g Produto com aspecto cor,
cheiro e sabor próprio, acondicionado em embalagem primária de
15.2
pote plástico, com respectiva informação nutricional, inspecionado
pela SIF OU SIE. Conter data de fabricação/ validade/ lote.
Embalagem secundária: caixa de papel resistente. Prazo de
validade mínimo: 04 meses á partir da data do recebimento do
produto. Embalagem de 250g.

Kg

1.300
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1.000
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UND

3.000
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400

OBSERVAÇÕES GERAIS: o pedido e o recebimento definitivo dos itens listados acima
deverá ser de acordo com os seguintes requisitos:
1.
Os pedidos serão feitos semanalmente (referente a necessidade de gêneros para a
vigência do mês seguinte no que se refere as quantidades e a periodicidade nos quantitativos a
serem entregues), ou quando houver necessidades extras, através da emissão de ofícios que serão
encaminhados ao fornecedor, via e-mail ou de forma presencial para os que possíveis, tendo o
fornecedor 5 dias úteis para a entrega na mercadoria em questão;
2.
Os gêneros alimentícios pedidos devem ser entregues pelo fornecedor em perfeito
estado de conservação, conforme as descrições estabelecidas acima e no quantitativo solicitado
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via ofício, na Secretaria Municipal de Educação, no horário de expediente das 08:00h as 12:00h (o
endereço será enviado posteriormente por e-mail);
3.
Ao entregar o pedido a empresa deve impreterivelmente enviar as mercadorias com
AS MARCAS ESTABELECIDA EM LICITAÇÃO, juntamente com a nota fiscal, para a devida
conferência dos itens e das quantidades solicitadas em oficio, assim como as cópias das certidões
negativas de débitos municipal, débitos tributários estadual, débitos relativo aos tributos federais e
a dívida ativa da união, débitos as contribuições previdenciárias e as de terceiros, débitos
trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS – CRF estando todas elas dentro do prazo de
validade adequado;
4.
Todos os produtos de origem animal deverão ser entregues juntamente com uma
cópia do Certificado ou Declaração do Serviço de Inspeção Federal – SIF ou do Estadual – SIE;
5.
O fornecedor deve encaminhar 2 vezes ao ano (mês de abril e de setembro) uma
cópia do Certificado de Inspeção Sanitária, dentro do prazo de validade, concedido pelos serviços
de vigilância do seu estado ou município de origem;
6.
Os produtos isentos de registro por lei devem apresentar um rótulo contendo o
número do registro no órgão competente;
7.
Todos os gêneros alimentícios devem impreterivelmente ser entregues com data de
validade acima de no mínimo seis meses a contar da data da entrega;
OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: periodicidade da entrega dos gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis:
1. Gêneros alimentícios perecíveis (carnes, similares e embutidos)
1.1
A entrega da carne de boi, charque, coxa e sobrecoxa de frango, ovo
e do peixe filé de merluza listados acima devem ser realizadas semanalmente da
primeira entrega, impreterivelmente na parte da manhã até as 10:00h, ou no dia
solicitado de acordo com um possível pedido extra;
2. Gêneros alimentícios perecíveis (derivados do leite)
2.1
A entrega do leite, listado acima deve ser realizada semanalmente
as terças feiras impreterivelmente na parte da manhã até as 08:00h, ou no dia
solicitado de acordo com um possível pedido extra;
3. Gêneros alimentícios perecíveis (pão)
3.1
A entrega do pão, listados acima deve ser realizada duas vezes na
semana as segundas e quartas feiras impreterivelmente na parte da manhã até as
09:00h;
4. Gêneros alimentícios não perecíveis
4.1
A entrega dos gêneros alimentícios não perecíveis listados acima
devem ser realizadas quinzenalmente, impreterivelmente na parte da manhã até as
10:00h, os dias de recebimento das mercadorias serão ajustados com o fornecedor;
Sendo válido ressaltar que as quantidades diárias, semanais e/ou mensais poderão variar
para mais ou para menos, visto que elas dependem da necessidade do município e dos cardápios
elaborados assim como dos per captas estabelecidos.
08 – RESPONSABILIDADES
08.1 - São de responsabilidade da contratada:
1 Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes
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de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto,
bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente
Instrumento.
2 Substituir, imediatamente e às suas expensas, no todo ou em parte, o material/serviço em
desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência quando verificados vícios,
defeitos e/ou validade.
3 Manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e de qualificação exigidas para a presente contratação.
4 Responder por danos causados ao Município de Teofilândia ou a terceiros, decorrentes da
qualidade dos gêneros adquiridos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da
fiscalização ou do acompanhamento realizado por esse Município;
5 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, independentemente da sua natureza,
desde que praticada por seus empregados, durante a execução do objeto;
6 Acatar as orientações do Município de Teofilândia, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo, de pronto, as reclamações
formuladas;
7Fornecer todos os materiais de acordo com as especificações solicitadas nas quantidades e
prazos mencionadas.
8 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na
execução do objeto ou em conexão com estes.
8.2 São de responsabilidade do contratante:
1. Cabe ao CONTRATANTE a definição precisa do objeto deste contrato por especificações e
referências necessárias a sua perfeita execução pela CONTRATADA;
2. Cabe ao CONTRATANTE empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento normal dos
trabalhos segundo as disposições do cronograma;
3. Cabe ao CONTRATANTE o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, objeto
deste Edital, e a supervisão dos mesmos;
4. Realizar os pagamentos de acordo com o disposto na Cláusula 4ª do presente.
09 – DOS PAGAMENTOS
1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30(trinta) dias corridos, a contar da data de
entrada das notas fiscais / faturas no protocolo do CONTRATANTE;
3. Só serão aceitas pelo protocolo do CONTRATANTE, notas fiscais e faturas devidamente
atestadas pela Fiscalização;
4. Os pagamentos de acréscimos, resultantes de modificações previamente autorizadas por escrito
pelo CONTRATANTE, serão processados em separado, mediante faturas apresentadas ao
CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização, na forma do que estabelecem os itens anteriores,
após devidamente incorporadas.
10 - DA FISCLAIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
1- O Contratante procederá ao acompanhamento e à fiscalização do cumprimento do contrato,
como pactuado, na forma da Lei 8.666/93.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020
PRESENCIAL Nº 001/2020
ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAL

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

O Pregoeiro Oficial
Teofilândia-Bahia.
Senhor Presidente,
Pela presente CREDENCIO o(a) Sr.(a)..........................(nacionalidade, estado civil, profissão),
portador(a)
do
Registro
de
Identidade
nº............................,expedido
pela.......................devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda, sob nº........................, residente à ................,nº........, como meu mandatário, para
representar esta empresa no processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº....., com
poderes para apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer,
apresentar contra – razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do
direito aos mesmos, ofertar lances, assinar contratos derivados da licitação, enfim praticar todos
os atos inerentes à referida licitação e, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

Localidade......................de...................................de 2020.

______________________________
(identificação e assinatura do outorgante)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

A (nome da empresa)............................. CNPJ, nº ........................, com sede à
.................................................., declara, que tem conhecimento do edital do Pregão Presencial
nº. ......../2020 e atende às exigências de habilitação.

___________________, ____ de ___________________ de 2020

_____________________________________________________________
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
ANEXO IV
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
O Pregoeiro Oficial
Teofilândia-Bahia

CNPJ
TELEFONE

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
FAX
EMAIL

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
60 (sessenta) dias

Lote 001 .... Lote 015
ITEM
ESPECIFICAÇÃO

UNID

PRAZO DE EXECUÇÃO
A partir da assinatura do contrato até 31
de dezembro de 2020.

QDT

MARCA

VL.UNIT

VL.TOTAL

VALOR TOTAL DO LOTE

________________________________________________
(local e data)
_________________________________________________
Assinatura do representante legal da Empresa
CPF
Em papel timbrado da empresa.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020
PREGÃO PRESENCIAL 001/2020
ANEXO V

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
CONTRATO Nº _____/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ___/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial nº___/2020
A Prefeitura Municipal de Teofilândia, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público,
com sede a XXXXXX, Centro, nesta, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXX, doravante denominado
CONTRATANTE, e neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXX,
brasileiro, residente à XXXXXXXXX e a empresa, ________________________________,
CNPJ nº __________, estabelecida na _________________________, doravante denominada
CONTRATADA e neste ato representada por ______________, RG: _________ e CPF:
____________, residente a ________________________, resolvem celebrar o presente
Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições aqui estabelecidas e pelas normas da Lei
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além do Processo
Administrativo nº ____/2020, Pregão Presencial nº ___/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, normas contidas no Edital do Pregão Presencial nº
___/2020, pelas Leis Federais 8.666/93, 10.520/02, 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Aquisição de Gêneros Alimentícios (LOTE XXX), para atender ao Programa de Alimentação
Escolar, durante o ano letivo de 2020, com recursos do PNAE-FNDE, consoante discriminação
no Processo Administrativo já identificado que passa a fazer parte integrante do presente
contrato, independente de transcrição.
§ ÚNICO. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na prestação dos serviços, objeto da presente Licitação, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o § 1o do art. 65 da
Lei 8666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Órgão/Unidade: Secretaria Municipal da Educação
Projeto/Atividade: ______
Elemento de Despesa: _________________________________
Fonte de Recurso: __
§ ÚNICO – A responsabilidade pela fiel execução do presente contrato será da Secretaria
Municipal da Educação e encarregada da fiscalização e detentora da Dotação Orçamentária.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
O
preço
global
deste
contrato
equivale
à
quantia
de
R$
______
(____________________),a ser pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, através da
aferição dos produtos efetivamente entregues, tomando como base os valores unitários
propostos pela CONTRATADA.
§ 1º - No preço computado neste Contrato, deverão estar incluídos todos os custos com
remuneração de pessoal, tributos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação e
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela
CONTRATADA de suas obrigações.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através de cheque nominal ou crédito em conta, em até 30 (trinta)
dias após a apresentação dos seguintes documentos:
I - Carta de encaminhamento solicitando o pagamento;
II - Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo descrição do objeto da licitação, valor
unitário e total, além de específica descrição dos produtos requisitados pela Administração
Municipal, mencionando ainda, obrigatoriamente, o número da licitação e do contrato;
III - Termo de recebimento definitivo dos materiais emitido pela Administração Municipal;
IV - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente, previamente,
a Certidão Negativa de Débito – CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do
FGTS.
§ 1º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção. Este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualização de valor contratual.
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS
Os preços serão os constantes na proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, não
cabendo reajuste.
§ ÚNICO - As revisões contratuais, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
acorrerão através de processo fundamentado e que comprove a alteração dos custos por meio
de documentação a ser analisadas pelo representante da Administração Municipal e deve ter
por base os preços das propostas apresentadas na data da licitação, conforme segue:
1.
2.
3.

Anualmente pelo IGP-M, acumulado do período;
Aumento de impostos e taxas estabelecidas por Lei;
Acordo ou dissídio coletivo da categoria.

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente CONTRATO terá vigência, contados a partir da sua assinatura até __ de ________
de 2020, podendo ser prorrogado no interesse do CONTRATANTE, na forma do Art. 57 da Lei
nº 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal, obriga-se a:
I - Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações do Edital do Pregão
Presencial n° ____/2020 e/ou norma exigida, utilizando-se dos meios apropriados para tal fim;
II – Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste Contrato e do edital da licitação,
sujeitando-se às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 8.666/93,
10.520/02 e alterações posteriores;
III – Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento;
IV - Manter, durante o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do
Pregão Presencial n° ___/2020.
V - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária,
acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução do objeto deste
contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer
tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento
dos créditos da CONTRATADA;

VI- A CONTRATADA é responsável pelos danos ou prejuízos, de qualquer natureza, causados
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo em
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conseqüência de erros, má qualidade dos produtos ofertados, imperícia própria, ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade no cumprimento do objeto contratado;
VII - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
VIII - Possuir sempre a disposição do município o objeto deste contrato, salvo casos fortuitos
ou de força maior;
IX - Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste contrato;

X - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
XI – Entregar o material solicitado pela Administração Municipal, na sede da Prefeitura
Municipal de Teofilândia, conforme indicado na ordem de serviço;
XII - Aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a contratante obriga-se a:
I - pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas neste
contrato;
II – Encaminhar a CONTRATADA as requisições de fornecimento;
III - publicar o resumo do contrato e adiamento que houver na imprensa oficial, conforme
estipula § único do art. 61 da Lei n. º 8666/93.
IV - Acompanhar e fiscalizar a boa execução contratual e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;
VI - Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato.
VII – Realizar avalição nutricional dos produtos entregues, cabendo sanção prevista na clausula
12ª, quando da reprovação em três avaliações.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA DO OBJETO
A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada, de acordo com a
“Autorização de fornecimento de material” a ser emitida pela Administração Municipal à
CONTRATADA.
§ 1º - O objeto deste contrato será recebido:
I. Provisoriamente para verificação da conformidade do produto com as especificações,
cabendo a esta efetuar a verificação do prazo de 3 (três)dias úteis;
II. Definitivamente após conferência e verificação da conformidade do material entregue, com
as especificações e quantidades constantes na proposta apresentada, e sua conseqüente
aceitação;
§2º - No caso de se constatarem irregularidades no produto fornecido, a CONTRATADA
será notificada para substituí-lo no prazo de 10 (dez) dez dias úteis.
§3º - Os materiais deverão ser fornecidos na periodicidade indicada neste instrumento
contratual, em quantidade previamente comunicada, podendo sofrer alterações conforme
avaliação do CONTRATANTE.
§4º - Os quantitativos propostos poderão ser executados no todo ou em parte conforme
necessidade de consumo gerenciada pela CONTRATANTE.
§5º - O objeto contratual deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições
de consumo.
§6º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança do fornecimento, nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato.
§7º - Caso o objeto contratual não esteja de acordo com os termos da proposta
apresentada, bem como não atenda ao contido no edital, será o mesmo devolvido, caso em que
terá a CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do comunicado
expedido pelo CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o caso, substituir o
produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada.
§8º - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações respondendo cada
uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
§9º – Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, a
execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Os representantes do CONTRATANTE,
anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As
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decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas à seus superiores em 02 (dois) dias corridos para a adoção das medidas
convenientes.
§ 10 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PRAZOS
A entrega dos produtos atenderá às seguintes condições:
I. O prazo será de 05 (cinco) dias a contar do recebimento formal da “Autorização de
fornecimento de material” pelo CONTRATANTE;
II. Os produtos deverão ser entregues, em suas embalagens originais de fábrica e
acondicionadas adequadamente.
III. Toda entrega deverá ter prévia programação com o CONTRATANTE de data e hora.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 05 (cinco) dias contados da data de sua
convocação;
II 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
§2º - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§3º - O valor da multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração
§4º - Não tendo sido prestada garantia, à Administração Municipal se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
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§5º - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
§6º As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração Municipal, serem
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a depender do grau da infração
cometida pela CONTRATADA adjudicatário.
§7º Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério da Administração Municipal.
§8º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às
disposições do art. 77 e demais úteis da Lei 8.666/93.
§1º O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.
§2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não
cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão Presencial
n° ___/2020, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo
CONTRATANTE.
§ 1° - Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, na
contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente
no órgão ou na entidade.
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§2° - Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão
efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em
duas vias, uma das quais ficará em poder do emitente depois de visada pelo destinatário.
§3° - Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores
alterações, o extrato do presente contrato e eventuais aditivos serão publicados no Diário
Oficial do município de Teofilândia, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
§4° - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio
Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos
do contrato e do respectivo processo licitatório.
§5° - Qualquer medida que implique em alteração dos direitos/obrigações aqui pactuadas só
poderá ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente
ratificada através de Termo Aditivo ao Contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos,
regulando as ocorrências futuras.
§6° - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das
cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.
§7º - E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes firmam o presente
Termo Contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os
fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
As partes elegem o foro da cidade de Teofilândia-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E por estarem assim justos e contratados firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.
Teofilândia/BA, __ de ______ de 2020.

______________________
Prefeito Municipal

___________________________
......................
Contratada
TESTEMUNHAS:______________________________CPF: _____________
TESTEMUNHAS:______________________________CPF: _____________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A (nome da empresa) ............................................................................ CNPJ, nº
..............................., com sede à .................................................., declara, sob as penas da lei,
que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_____________________, ____ de ___________________ de 200__

______________________________________________________________
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº. _____/2020.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de ___________ – BA.

Declaro sob as penas da lei que está empresa é enquadrada como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, e que não há nenhum impedimento
previsto nos incisos § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e demais alterações
vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

________(Cidade)____ _____ - _(UF) _, em ________ de __________ de 2020.

__________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº _________/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO
SOCIETÁRIO

Declaro sob as penas da Lei que a empresa ....................................., CNPJ................................,
na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo município de
TEOFILANDIA- BA, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado
de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

_______ _____de __________________ de 20__.

______________________________________________________________
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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