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SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E 

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2014 

HORÁRIO: 12  HORAS (tolerância de 5 minutos). 

OBJETO: 

 
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SECOS E PERECÍVEIS, PARA ATENDER DIVERSAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ, conforme especificações 
constantes dos Anexos que integram este Edital.  
 

Observação: 
 
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Administração Pública 
do Município de Itajubá que se seguir. 
 

Endereço completo: 
Departamento de Licitação 

Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva 
Itajubá – Minas Gerais - CEP 37.500-000 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 
Meios para contato: 
Telefone: (35) 3692-1735 
Fac-símiles: 3692-1734. 
E-mail: licita@itajuba.mg.gov.br 
Site: www.itajuba.mg.gov.br  
Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 18:00 horas (em dias de expediente). 
 
 
Importante: 
Às licitantes que retirarem o edital através do site mencionado, solicitamos enviar os dados da sociedade 
empresária, tais como: razão social, CNPJ/MF, endereço completo, e-mail (se houver), fone/fax, nome do 
responsável, através do E-mail: licita@itajuba.mg.gov.br ou via fax (35) 3692-1734. 
 
I – PREÂMBULO: 
 
O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, através de seu Pregoeiro nomeado pela portaria nº 300/2014, torna público que fará 
realizar em seu Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, 500, Bairro 
Estiva, Itajubá/MG, na sala de reuniões de Licitações, às 12 (doze) horas do dia 10 de dezembro de 2014, o certame 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe 
de Apoio, e de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, Lei 
Complementar 123/06, Lei Municipal nº 2.712/09; Decreto Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº. 
4.826, de 05.09.2013 e demais legislações pertinentes e as condições do presente edital. 
 
II - DO OBJETO 
  
1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, SECOS E PERECÍVEIS, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ mediante as Especificações Técnicas descritas no Anexo I deste edital 
independente de transcrição, observando-se o que segue: 
a) as especificações detalhadas do objeto deste Edital constam no Anexo I – Relatório de Especificação –, a qual faz 
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parte integrante deste Edital, as quais não poderão ser alteradas, constando orientações e dados objetivos para os 
licitantes elaborarem suas propostas; 
b) as especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas, podendo o licitante oferecer 
esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação por meio de carta que anexará à proposta; 
c) nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço, 
inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá e outros. 
 
2. Apresentar propostas com produtos de primeira linha e dentro do prazo de validade. 
 

IMPORTANTE: 
a) Apresentar 01 (uma) amostra de cada um dos produtos (Gêneros Secos) relacionados no Anexo I, 

devidamente etiquetadas com o nome da licitante, até o dia 12/12/2014) às 16 horas na Secretaria Municipal 
de Educação – Depto de Merenda Escolar - situada á Av. Dr. Jerson Dias, nº 500 - Estiva, telefone (35) 
3692-1832, nesta cidade de Itajubá, para análise da Comissão; 

b) Apresentar 01 (uma) amostra de cada um dos produtos (carnes, salsicha, lingüiça, bebida láctea e leite) 
relacionados no Anexo I, devidamente etiquetadas com o nome da licitante,  no dia 12/12/2014) das 13 às 16 
horas na Vigilância Sanitária – situada na Rua José Joaquim, nº 29 - Varginha, telefone (35) 3692-1770, 
nesta cidade de Itajubá, para análise da Comissão; 

c) As amostras apresentadas deverão estar de acordo com as especificações constantes no Anexo I do edital 
 

 
III – DA ABERTURA 
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado 
abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
 
DATA DA ABERTURA: 10/12/2013 
HORA: 12 Horas 
LOCAL: Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves 
Avenida Dr. Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva 
Itajubá – MINAS GERAIS     CEP 37.500-000 
 
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão; 
b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 
 
2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Publica, Municipal, Estadual ou Federal; 
b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
c) licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
d) empresa que tenham sócios que sejam funcionários do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais; 
e) tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas inidôneas por 
qualquer órgão da Administração Pública; 
f) tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento de produtos anteriormente mantido com 
o Município de Itajubá, devidamente comprovado, por razões ainda persistentes. 
 
V – DO CREDENCIAMENTO 
 
1. No dia, hora e local designados para a sessão pública, a licitante poderá ser representada por procurador ou preposto, 
devendo apresentar a seguinte documentação: 
a) declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o 
disposto no inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste edital; 
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b) cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação – com foto –; 
c) instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório, com 
poderes para a formulação de propostas e lances verbais, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome do proponente, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital – Termo de Credenciamento –. Em sendo 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, é suficiente a apresentação de cópia do 
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
d) Contrato social  (Se o contrato social estiver autenticado no credenciamento ficará dispensado de apresentar 
no envelope de habilitação). 
e) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que 
assim se enquadrarem – assinada pelo proprietário. 
 
2. Decorrido o horário previsto no preâmbulo deste Edital para a abertura do procedimento licitatório, inclusive aquele 
de tolerância, não mais serão aceitos novos participantes no certame. 
 
3. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente credenciado.  
 
4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, exceto quanto se tratar de Lotes diversos – ou itens 
diversos, conforme for o caso –, em que as licitantes representadas por apenas um credenciado não estejam competindo 
entre si. 
 
5. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
6. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de 
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” ou de “Documentos para Habilitação” relativos a este 
Pregão. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta escrita, considerada esta também como o único lance na 
sessão, observadas as disposições constantes no item IX deste Edital. 
 
7. Os documentos relativos ao credenciamento e a declaração da licitante dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, de conformidade com o disposto no Inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 
10.520/02, deverão ser apresentados fora – separados – dos envelopes referidos no item VI deste Edital, durante o 
ato específico para o credenciamento e/ ou representação. 
 
8. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que comprove a outorga os 
necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este 
certame licitatório, em nome da proponente. 
 
9. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou 
proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

10. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos relacionados 
para credenciamento neste Edital. A ausência desta documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da 
formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do 
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos. 
 
VI – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO 
 
1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o inciso 1 do item IX deste Edital. 
   
2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das Proponentes deverão 
entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
Edital, em dois – 02 – envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma abaixo mencionada: 
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a) o ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante na alínea “b” deste inciso, o representante de 
cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, a Declaração 
de Comprometimento de Habilitação – conforme modelo em anexo –, o Credenciamento e a declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que assim se enquadrarem – 
assinada pelo proprietário. 
b) a não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida na alínea “a” deste inciso deste Edital 
implicará em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, 
portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório; 
 
c) ENVELOPE Nº 01 
    PROPOSTA DE PREÇOS 
    MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
    NOME COMPLETO DO LICITANTE 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2014 
    DATA DE ABERTURA: 10/12/2014 
    HORÁRIO: 12 HORAS 

     
d) ENVELOPE Nº 02 
    DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
    MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
    NOME COMPLETO DO LICITANTE 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2014 
    DATA DE ABERTURA: 10/12/2014 
    HORÁRIO: 12 HORAS 
 
e) os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser apresentados em original, ou por 
cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por funcionário público integrante da Equipe de 
Apoio do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, ou ainda pela juntada de folhas de órgão da imprensa oficial 
onde tenham sido publicados. 
 
3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às 
propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil – Língua Portuguesa –. 
 
4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, 
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do 
país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
5. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por funcionário integrante da Equipe de Apoio do Município de 
Itajubá, Estado de Minas Gerais poderá ser efetuada, em horário de expediente, no departamento de licitações 
localizado no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Jerson Dias, nº. 500, Bairro 
Estiva, desde que observado o prazo de 24 horas antes da abertura das propostas. 
 
6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 
 
7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 
ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
 
VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 – “PROPOSTA” 
 
1) A proposta da licitante deverá ser feita em papel timbrado da empresa, em uma única via digitada, sem rasuras, na 
qual deverá constar as seguintes especificações: 
a) nome, endereço, CNPJ/MF e inscrição estadual; 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2014 
 

Processo nº 264/2014– Pag. 5 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1780  Fax: (35) 3692-1734/1735  licita@itajuba.mg.gov.br 

 

b) número do processo e do Pregão; 
c) descrição do objeto da presente licitação, com a descrição dos serviços e/ou fornecimento de materiais, em 
conformidade com as especificações constantes deste edital; 
d) ser apresentada no formulário fornecido pelo Município de Itajubá, Anexo IV deste Edital, ou em formulário próprio 
contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em uma – 01 – via, no 
idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais – R$ –
, com dois – 02 – dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado 
acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 
e) prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta – 60 – dias a contar da data de abertura do pregão 
f) apresentar marca de todos os itens cotados 
 
2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o 
fornecimento, inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá designa e outros; 

 
3. A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a especificação da proposta, ou que 
apresentar preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão 
desclassificadas. 

 
4. A proposta e os lances deverão referir-se ao menor valor por item do Objeto deste certame. 
 
5. Não será permitida cotação inferior à quantidade prevista no Edital. 
 
6. Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, prevalecerá o por extenso. 
 
7. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as 
condições do presente certame e total sujeição à legislação pertinente. 
 
8. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará o proponente.  
 
VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°. 02: 
 
1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, todos os 
requisitos abaixo, sob pena de inabilitação. 
 
2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme a constituição consistirá em: 
a) cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

 
3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
a) prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante que irá faturar e 
entregar o objeto licitado; 
b) prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e 
Receita Federal –; 
c) Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante; 
d) Certidão negativa de tributos municipais, emitida pelo município da sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos previdenciários – Previdência Social – INSS; 
f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS – demonstrando situação regular; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
h)Alvará Sanitário (Municipal, Estadual ou Federal). 
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i)  Apresentação de atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito publico ou privado 
COMPATÍVEL aos produtos a serem fornecidos. 
 
4. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do Edital deste Pregão, 
ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 
cumprimento integral das obrigações desta licitação, conforme modelo no anexo VI deste Edital. 
 
5. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de dezoito – 18 – anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, ou menor de dezesseis – 16 – anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de catorze anos, conforme modelo no anexo VI deste Edital. 
 
6. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de 
fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, conforme modelo do anexo 
VI deste Edital. 

Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  
 
IX – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, devidamente 
credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, 
receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não 
previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes: 
a) o credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo e no caso de 
credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários 
da empresa proponente, bem como apresentação de uma fotocópia do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
c) os envelopes de nº. 01 – Proposta – e nº. 02 – Habilitação devidamente identificados e fechados. 
 
2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o Pregoeiro comunicará aos presentes 
que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
 
3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o 
exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto na alínea “a” do inciso 1 
do item IX, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 
 
4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das 
licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando 
todas as suas folhas. 
 
5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pelo Pregoeiro. 
 
X – DO JULGAMENTO 
 
1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas – Classificação das propostas e Habilitação – e obedecerá, 
quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço por item do objeto deste Edital e o seguinte: 
a) a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação 
das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas 
e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor; 
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b) durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante 
desejar efetuar ligações ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item; 
c) a etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos 
de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente Edital. 
 
2. Etapa de Classificação de Preços: 
a) serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes; 
b) a Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o 
fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados; 
c) o Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes; 
d) o Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas licitantes que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento – 10 % –, relativamente à de menor 
preço, para que seus autores participem dos lances verbais; 
e) o valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme alínea “d” do 
inciso 2 do item X, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por um vírgula dez – 1,10 –, 
desprezando-se a terceira casa decimal; 
f) quando não houver, pelo menos, três – 03 – propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, 
o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo três – 03 –, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 
g) em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das 
licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor 
proposta escrita ofertada; 
h) o Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas – para os lances verbais –, a apresentarem, 
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo 
seqüencialmente, em ordem decrescente de valor; 
i) caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente 
pelo critério de menor preço; 
j) a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante, 
ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva; 
k) caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta escrita de menor preço e 
o valor estimado para a contratação; 
l) declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito; 
m) se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital; 
n) caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se 
fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão; 
o) nas situações previstas nas alíneas “j” e “m” deste inciso, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração; 
p) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás sanções administrativas 
constantes do item XVII, deste Edital; 
q) será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a prazos, descontos, 
vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 
r) em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão 
as da proposta. 
 
3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 
a) efetuados os procedimentos previstos no inciso 2 do item X deste Edital, e sendo aceitável a proposta classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante; 
b) as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, 
ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas; 
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c) constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que 
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais; 
d) se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame, pelo Pregoeiro; 
e) da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as propostas escritas 
e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para habilitação 
e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos 
representantes credenciados das licitantes ainda presentes à sessão; 
f) os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em 
poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse 
fato, ficarão por vinte – 20 – dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam 
retirados, serão destruídos; 
g) ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita pelo 
Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos 
autos a Autoridade Competente do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, para homologação do certame e 
decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria 
Jurídica Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar 
memoriais no prazo de três – 03 – dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-
razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na 
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora. 
 
3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Centro Administrativo 
Presidente Tancredo Neves do Município de Itajubá, localizado na Avenida Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-000. 
 
5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as licitantes representadas sobre sua 
intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do 
término da sessão. Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas. 
 
6. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser 
conhecidos: 
a) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de três – 03 – 
dias úteis; 
b) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 
cinco – 05 – dias úteis, nos termos da alínea “c” do Inciso I do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93; 
c) ser apresentado em duas vias, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ/MF e endereço, 
rubricado em todas as folhas e assinado, na última folha, pelo representante legal ou credenciado do licitante, 
devidamente comprovado; 
d) ser protocolado na Secretaria Municipal de Planejamento, localizada no Centro Administrativo Presidente Tancredo 
Neves, sito na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 
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37.500-000. 
7. A decisão a cerca do recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via postal ou correspondência em mãos.    
 
8. Não serão conhecidas as impugnações e ou recursos interpostos após o respectivo prazo legal e ou subscrito por 
representante que não comprove poder de representação legal. 
 
9. O Município de Itajubá não se responsabilizará por memoriais de recursos e ou impugnações endereçadas via postal 
ou por outras formas, entregues em locais diversos do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, e que, por 
isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.      
   
10. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade 
superior homologar o procedimento licitatório. 
 
11. Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via postal ou 
correspondência em mãos, competindo à autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e 
HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório.   
 
12. A adjudicação será feita pelo Menor Valor por item 
 
XII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 

1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município de Itajubá e a licitante vencedora, 
serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na 
legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 
 
2. O Município de Itajubá convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá comparecer 
dentro do prazo de três – 03 – dias úteis, contados a partir da convocação. 
 
3. O prazo estipulado no inciso 2 do item XII poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Município de Itajubá. 
 
4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, 
examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
5. O prazo da contratação será de doze – 12 – meses, a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 
desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei nº. 8.666/93. 
 
XIII – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o determinado neste Edital. 
 
2. Os preços propostos deverão ser expressos em reais. 
 
3. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da operação 
adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros, fretes, cargas, descargas e outras. 
 
4. O pagamento será efetuado até 30 dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas.  
 
XIV – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta das seguintes dotações:  
 

02.05.01.27.812.0010.2031.3.3.90.30.00 02.08.01.10.122.0012.2049.3.3.90.30.00 
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02.08.01.10.301.0012.2211.3.3.90.30.00 
02.08.01.10.301.0020.2051.3.3.90.30.00 
02.12.04.12.306.0006.2183.3.3.90.30.00 

02.12.04.12.306.0007.2109.3.3.90.30.00 
02.13.01.15.122.0021.2117.3.3.90.30.00 

 
XV – DO FORNECIMENTO  
 

1. A entrega dos produtos (Gêneros Secos) deverá ser no Almoxarifado Central, sito à Rua Miguel Braga, 
740 , Bairro Boa Vista no horário das 07:00 às 16:00 no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a 
contar do recebimento da ordem de Compras. 

2. Os produtos perecíveis deverão ser entregues em até 48 Horas em locais determinados pelo Depto de 
Merenda Escolar, das 7 às 16 horas, conforme (ANEXO IX); ou conforme programação das demais 
Secretarias solicitantes. 

 
3 –Os produtos (carnes, salsicha, lingüiça, bebida Láctea, bolos) deverão ser entregues em locais determinados pela 
Secretaria de Educação conforme anexo IX do edital e terá entrega mínima de duas vezes por semana (terça e 
quinta-feira, ou segunda e quarta-feira), conforme a Programação. O leite  deverá ser entregue em todas as Instituições 
(urbanas e rurais) diariamente, devendo-se respeitar o horário de entrega que será das 06:30 horas até às 07:30 horas. O pão deverá 
ser entregue em todas as Instituições (urbanas e rurais) no dia do seu consumo, devendo-se respeitar o horário de entrega que será das 
06:30 horas até às 07:30 horas. 
 
4 – Apresentar, no momento de assinatura da Ata de Registro de Preço, relação dos veículos que realizarão o transporte 
dos produtos, acompanhada de original ou cópia autenticada dos Certificados de Vistoria dos veículos concedidos 
pela autoridade sanitária competente, Lei 1783 – Art. 90. 
5 – Responsabilizar pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, bem 
como pelo seu descarregamento, por entregadores, próprios ou terceirizados,trajando uniforme da licitante vencedora, 
instruídos a comportar-se com gentileza dentro das escolas. 

6 – Em cada ponto de entrega a balança deverá ser colocada na porta do almoxarifado das Escolas e Creches. Todos os 
produtos serão pesados e conferidos os pesos e qualidades pelo recebedor autorizado; 

7 – Transportar os produtos em veículos fechados e em boas condições de higiene e entregá-los nos locais e datas 
estipulados pela Secretaria solicitante, observando-se o estipulado na Instrução Normativa Conjunta SARC/ Anvisa/ 
Inmetro nº 009, de 12 de novembro de 2002, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou outra que vier 
a substituí-la 

8 – Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 

9 – Garantir a boa qualidade dos produtos, bem como o fornecimento dos itens conforme especificados na proposta e de 
acordo com as amostras apresentadas na Licitação. 

10 – Substituir, imediatamente, às suas expensas, todo e qualquer produto julgado em desacordo com a especificação do 
Anexo I deste Edital, em tempo hábil para sua utilização no dia programado, bem como repor aqueles faltantes, no 
prazo de 24 horas (vinte e quatro); 

11– Atender, prioritariamente, pedidos de emergência da SEMED, em prazo não superior a 12 (doze) horas; 
12– Remeter à SEMED as Guias de entrega dos Gêneros perecíveis, devidamente assinadas e carimbadas pelos 
responsáveis, para conferência junto com a Nota Fiscal e o recibo assinado por cada unidade recebedora, contendo a 
quantidade e a avaliação dos produtos, bem como qualquer observação feita pela mesma ou pela empresa fornecedora. 

13 – A empresa vencedora deverá dar total assistência técnica à SEMED durante a vigência da Ata; 

14 – Na falta do produto estabelecido no cronograma, caberá ao fornecedor comunicar com o mínimo de 96 (noventa e 
seis) horas de antecedência da sua entrega. 
15 – Os produtos solicitados não poderão ser substituídos, sem a autorização prévia da SEMED, mesmo que sejam por 
produtos de qualidades equivalentes. 
 
XVI – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
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1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 
a) providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços de 
que tratará o CONTRATO; 
b) executar fielmente o objeto do CONTRATO, comunicando imediatamente e com antecedência o representante legal 
da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 
c) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações julgadas 
necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela CONTRATANTE; 
d) acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 
e) a CONTRATADA deve se responsabilizar: 

1 - pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. A 
inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por 
seu pagamento; 

2 - por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem 
em aumento de despesas para a CONTRATANTE; 

3 - pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
quando da execução dos serviços; 
f) a CONTRATADA obriga-se: 

1 - a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, ou títulos 
de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia 
e expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral do CONTRATO; 

2 - a manter, durante toda a execução do CONTRATO a compatibilidade com as obrigações assumidas em 
relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 3 - a apresentar planilha de preços conforme as propostas apresentadas na reunião do pregão, computando os 
novos valores para a elaboração do contrato de fornecimento dos serviços. 
 
2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE: 
a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
b) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do 
Contrato. 
c) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
d) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
XVII – DAS PENALIDADES: 
 
1. Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento –0,5% – sobre o valor 
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  

2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

a) advertência;  

b) multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato, 

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Itajubá por prazo não 
superior a dois – 02 – anos e, 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até cinco – 05 – 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
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4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da 
Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 
escrito e no prazo máximo de cinco – 05 –dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
sentido da aplicação da pena.  
 
5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência 
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – a contar da data da notificação, ou 
quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
XVIII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, por 
irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do artigo 41 da Lei nº. 8.666/93, no 
endereço discriminado no inciso 4 do item XI deste Edital, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 
três – 03 – dias úteis. 
 
2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais. 
 
3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 
empresas interessadas atendido os interesses públicos e o do Município de Itajubá, sem comprometimento da segurança 
da contratação. 
 
2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que sejam 
possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão 
pública deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a 
finalidade e a segurança da futura contratação. 
 
3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos termos do inciso 6 do item XIX, 
e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
 
5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-
se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município de Itajubá, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
 
6. O Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da Lei n°. 
8.666/93. 
 
7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo será reaberto, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas. 
 
8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente exclusivamente o Foro da 
Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais. 
 
9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro 
dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
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10. A cópia completa deste edital poderá ser retirado no site www.itajuba.mg.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o 
Edital impresso, deverá procurar a Secretaria Municipal de Planejamento no Centro Administrativo Presidente 
Tancredo Neves, e efetuar o pagamento dos custos de reprodução, mediante guia de recolhimento. 
 
11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
12. Fazem partes integrantes deste edital: 
Anexo I   – Relatório de Especificação 
Anexo II – Termo de Credenciamento; 
Anexo III  – Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
Anexo IV  – Proposta de Preços; 
Anexo V  – Proposta para a licitante vencedora, valores adequados aos lances ofertados 
Anexo VI – Declaração para fins de participação do Pregão Presencial 
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo VIII – Minuta do Contrato. 
Anexo  IX – Relação das Escolas e Creches para entrega dos gêneros perecíveis. 
 
 
 
 
 
 
 

Itajubá-MG, 26 de novembro de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Rita de Cássia e Souza 
Pregoeiro – Port 300/2014 
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RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO - ANEXO I DO EDITAL 
 

          Processo Licitatório:                   264/2014 
                                                                                            Modalidade:    REGISTRO DE PREÇOS  
                                                                                            Número da Licitação:                 146/2014                                       

A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório Nº 264/2014, referente ao REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SECOS E PERECÍVEIS, PARA ATENDER 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ, é a seguinte: 
 
Item Quant Unid Descrição 
01 22.400 UN ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML  

Leite integral reconstituído, açúcar, soro de leite em pó, cacau em pó, gordura vegetal 
hidrogenada, extrato de malte, sal, vitamina (C,PP,E,B6,B2,B1 e A), achocolatado pronto em 
caixaa longa vida, com canudo caixa contendo 200 ML.Rotulagens Nutricionais, Obrigatórias. 
Validade no mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. 
 

02 5.000 PCT AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 
O açúcar deve ser fabricado de suco de cana ou de beterraba, contendo no mínimo 99,3 % de 
sacarose, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou 
vegetais. Embalagem primária em sacos plásticos resistentes, reembalados em fardos de 30 kg 
reforçado. No rótulo deverá trazer a denominação "açúcar", seguido do tipo e a classificação. 
Rotulagem Nutricional. Obrigatória.Validade: No mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da 
data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem 
secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias. 
 

03 14 FR ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO FRASCO C/ 75 ML 
Adoçante dietético composto de SUCRALOSE, líquido, acondicionado em frasco com 75 ml 
cada (nao contém glúten). Rotulagem Nutricional Obrigatória. Suas condições deverão estar de 
acordo com resolução RDC 271/05 ANVISA. Produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativo determinado pela ANVISA. 
 

04 370 CX AMIDO DE MILHO C/ 500 G 
Produto amiláceo extraído do milho. Os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar 
úmidos (umidade de 14%p./p.), fermentados ou rançosos. Suas condições deverá estar de 
acordo com as NTA 02 e 37. Embalagem, caixas ou sacos de 500 g, reembaladas em caixas de 
papelão reforçadas. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
embalagem secundária. 
 Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 
dias. 
  

05 7.600 PCT ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 
De acordo com as Instruções Normativas MAPA nº 02 (06/02/2012) e nº 06 (16/02/2009). 
Arroz com as seguintes classificações: Grupo beneficiado, Subgrupo polido, Classe longo fino, 
Tipo 1. Este produto deve conter, no mínimo, 80% oitenta por cento do peso dos grãos inteiros 
medindo 6,00 mm (seis milímetros) ou mais no comprimento, a espessura menor ou igual 1,90 
mm (um vírgula noventa milímetros) e a relação comprimento/ largura maior ou igual a 2,75 
(dois vírgula setenta e cinco), após polimento dos grãos. O arroz deverá se apresentar 
fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, observadas as tolerâncias estabelecidas 
no Anexos VII da Instrução Normativa MAPA nº 06 (16/02/2009). O arroz deverá apresentar 
no máximo 0,10% de matérias estranhas e impurezas, e estar isento de matéria terrosa de 
parasitas ou detritos animais e vegetais. O produto não poderá apresentar mais que 14% de 
umidade. Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente e incolor, reembalados 
em fardos de papel multifolhado ou plástico reforçados de 30 kg. O produto deverá ser 
rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação, acompanhado dos correspondentes 
documentos comprobatórios da classificação, conforme artigos 07 e 19 do Decreto 
nº.6268/2007. O número do documento de classificação, as especificações qualitativas do 
produto e a identificação do lote devem constar nos documentos fiscais emitidos pelo 
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embalador ou responsável pela garantia das indicações qualitativas do produto vegetal, 
conforme artigo 11, § 1º do Decreto nº.6268/2007. O produto deve conter a Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente. Deverá ser 
entregue após no máximo 20 dias após o empacotamento. 
 

06 3.500 KG BANANA 
Do Grupo Prata. Classe 12 (comprimento maior que 12cm); SubClasse 6 (Coloração: 
Amarelo); Apresentação: Penca (com 10 ou mais frutos); Categoria I (calibre mínimo 
32mm).Deverá estar fresca, em pencas, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, 
em condições adequadas, bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá apresentar grau de maturação talque 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato.Deverá ser entregue em caixa do tipo grade, ter coloração 
amarela. 
 

07 6.000 UN BARRA DE CEREAL 
Sabores diversos: chocolate, banana, morango entre outros. Peso mínimo 22 gr 
 

08 23.000 L BEBIDA LÁCTEA 
Fermentada com Polpa de Morango. Produto obtido a partir de leite ou leite reconstituído e/ou 
derivados de leite, reconstituídos ou não, fermentado ou não, com ou sem adição de outros 
ingredientes, onde a base láctea represente pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) 
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto. O produto deve ser fermentado 
mediante a ação de cultivo de microrganismos específicos, e/ou adicionado de leite fermentado 
e/ou outros produtos lácteos fermentados, e não poderá ser submetido a tratamento térmico 
após a fermentação. A contagem total de bactérias lácticas viáveis deve ser no mínimo de 106 
UFC/g, no produto final, para o(s) cultivo(s) láctico(s) específico(s) empregado(s), durante 
todo o prazo de validade. Deve atender a Instrução Normativa nº 36, de 31 de outubro de 2000.  
Deverá estar acondicionada em saco plástico atóxico, ermeticamente fechado, contendo 1 litro 
em cada embalagem. Deve possuir com clareza a data de fabricação e validade. Possuir 
registro de inspeção no Ministério da Agricultura / SIF / DIPOA. 
Deverá ser embalado no máximo no dia anterior a entrega. 

09 3.200 PCT BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 
De acordo com as NTA 02 e 48. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, sem corantes, isentas de matéria terrosa, parasitos e de detritos 
animais e vegetais, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os 
biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Não é 
tolerado o emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos ou bolachas. A 
composição básica do biscoito são os seguintes elementos: farinha de trigo, gordura vegetal, 
amido de milho, extrato de malte, sal refinado, açúcar, leite, fermento biológico e estabilizante 
lecitina de soja. Embalagem, em pacotes com dupla embalagem contendo 370g, reembalados 
em caixas de papelão reforçado de 8 a 10kg. No rótulo deverá constar a denominação 
"biscoito", seguido de sua classificação e Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade: No 
mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A data devalidade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem secundária. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias. 
 

10 5.600 PCT BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 
De acordo com as NTA 02 e 48. Os biscoitos ou bolac has deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, sem corante s, isentas de matéria terrosa, parasitos e de detritos 
animais e vegetais, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os 
biscoitos ou bolacha s mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Não é 
tolerado o emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos ou bolachas, 
excetuando-as tão somente nos revestimentos e recheios açucarados (glacês). Os corantes 
amarelos não são tolerados mesmo nos recheios e revestimentos açucarados. A composição b 
ásica do biscoito são os seguintes elementos: farinha de trigo, gordura vegetal, amido de milho, 
sal refinado, aroma artificial e estabilizante lecitina de soja e soro de leite. Embalagem em 
pacotes contendo 330 g, No rótulo deverá constar a denominação "biscoito", seguido de sua 
classificação e Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
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embalagem secundária.  
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias. 
 

11 5.300 PCT BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G 
De acordo com as NTA 02 e 48. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, sem corantes, isentas de matéria terrosa, parasitos e de detritos 
animais e vegetais, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os 
biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Não é 
tolerado o emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos ou bolachas, 
excetuando-as tão somente nos revestimentos e recheios açucarados (glacês). Os corantes 
amarelos não são tolerados mesmo nos recheios e revestimentos açucarados. A composição 
básica do biscoito são os seguintes elementos: farinha de trigo, gordura vegetal, amido de 
milho, sal refinado, aroma artificial e estabilizante lecitina de soja e soro de leite. 
Embalagem em pacotes contendo 330 g, No rótulo deverá constar a denominação "biscoito", 
seguido de sua classificação e Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem 
primária e da embalagem secundária. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias. 

12 1.800 PCT BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G 
Produto contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura vegetal hidrogenada, sal 
refinado e leite em pó. Isento de GLUTÉN. Embalagem primária em sacos plásticos 
resistentes, reembalados em fardos reforçados. No rótulo deverá trazer a denominação 
"Biscoito Polvilho". Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 5 (cinco) meses 
a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias. 
 

13 4.200 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 
De acordo com as NTA 02 e 48. Os biscoitos ou bolac has deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, sem corantes, isentas de matéria terrosa, parasitos e de detritos 
animais e vegetais, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os 
biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Não é 
tolerado o emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos ou bolachas, 
excetuando-as tão somente nos revestimentos e recheios açucarados (glacês). Os corantes 
amarelos não são tolerados mesmo nos recheios e revestimentos açucarados. A composição 
básica do biscoito são os seguintes elementos: farinha de trigo, gordura vegetal, amido de 
milho, sal refinado, aroma artificial e estabilizante lecitina de soja e soro de leite. Embalagem, 
em pacotes com dupla embalagem contendo 370 g, reembalados em caixas de papelão 
reforçado de 8 a 10 kg cada caixa. No rótulo deverá constar a denominação "biscoito", seguido 
de sua classificação e Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. A data de valida de deverá constar da embalagem primária e 
da embalagem secundária. Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto 
deverá ser de no máximo 30 dias. 
 

14 40.000 UN BOLO BRANCO 
Deverá estar em embalagem individual apresentando-se em pedaço de, no mínimo, 60g. Bolo 
sem recheio e sem cobertura. Deverá ser entregue no máximo 1 dia após sua fabricação. Deve 
ser de sabor COCO, BAUNILHA, LARANJA OU CENOURA. 
 

15 40.000  BOLO SABOR CHOCOLATE 
Deverá estar em embalagem individual apresentando-se em pedaço de, no mínimo, 60g. Bolo 
sem recheio e sem cobertura. Deverá ser entregue no máximo 1 dia após sua fabricação.  

16 1.200 PCT CANJICA BRANCA C/ 500G 
De acordo com a Portaria nº 109 de 24 de fevereiro de 1989 do MAPA. Os grãos ou pedaços 
de grãos de milho provenientes da espécie Zea mays, L. que apresentam ausência parcial ou 
total do gérmen. Classificação: GRUPO: canjica extra ou canjica quatro (produto que contém, 
no mínimo, 80% - oitenta por cento- em peso de grãos inteiros ou pedaços de grãos que 
ficarem retidos na peneira de 4,76mm - quatro 
milímetros e setenta e seis centésimos de milímetro - de diâmetro (TYLER 4)); SUBGRUPO: 
Despeliculado (produto que, após o processo de degerminação, contenha, no mínimo 80% -
oitenta por cento- em peso, de grãos com 50% -cinqüenta por cento- do tegumento, ou menos). 
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CLASSE: Branca (produto constituído de 95% -noventa e cinco por cento- em peso de grãos 
ou pedaços de grãos brancos, marfim ou palha). TIPO: 1(0,5% de matérias estranhas e 
impurezas, máximo 2,0% de grãos carunchados, máximo de 05% de grãos ardidos, e máximo 
de 1% de grãos mofados). A umidade não poderá exceder a 13% (treze por cento). A canjica 
deverá estar isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais. 
Embalagem primária em sacos plásticos resistentes, reembalados em fardos reforçado. O 
produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação, acompanhado 
dos correspondentes documentos comprobatórios da classificação, conforme artigos 07 e 19 do 
Decreto nº.6268/2007. O número do documento de classificação, as 
especificações qualitativas do produto e a identificação do lote devem constar nos documentos 
fiscais emitidos pelo embalador ou responsável pela garantia das indicações qualitativas do 
produto vegetal, conforme artigo 11, § 1º do Decreto nº.6268/2007. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória.Validade: No mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A data de 
validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a 
embalagem secundária fortransparente. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

17 660 PCT CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG 
A canjiquinha deverá estar isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou 
vegetais. Embalagem primária em sacos plásticos resistentes, reembalados em fardos 
reforçado. No rótulo deverá trazer a denominação "canjiquinha". Rotulagem Nutricional 
Obrigatória.Validade: No mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A data de 
validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a 
embalagem secundária for transparente. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

18 16.100 KG CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 
Carne bovina de 2a entregue em embalagens sacos resistentes com peso máximo de 2Kg. Tipo 
Músculo, refrigerada e rotulada. 
Produto c/ SIF/IMA - Contendo registro do rótulo e CRMV com anuidades quitadas. 
Cortada em cubos de aproximadamente 3 cm (três centímetros), limpa, resfriada a uma 
temperatura de 4ºC, e apresentando no máximo 15% de gordura, 3% de aponevrose, isenta de 
cartilagens e ossos, manipulada em boas condições higiênicas, provenientes de animais em 
boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. A carne deve apresentar-se com 
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, com cor, cheiro e sabor próprios, sem 
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e larvas e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. É necessário que em todas as 
entregas o fornecedor apresente o certificado sanitário do produto ou algum documento que 
comprove a origem da carne, submetido a inspeção. A entrega deverá ser efetuada em carro 
equipado com câmara frigorífica preferencialmente, sendo que a temperatura do mesmo deverá 
ser de 4o a 6o C, tolerando-se até 7o C no ato do recebimento. Em se tratando de fornecedores 
locais, o mesmo deverá entregar o produto em caixas térmicas que garantam a qualidade 
higiênico-sanitária do mesmo. A empresa deverá entregar periodicamente Certificado ou 
declaração que comprove que a empresa foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária nos 
últimos três meses. Quando o produto vier de fora do estado de MG, deve estar acompanhada 
da Guia de Trânsito Animal, que atesta a condição higiênico - sanitária do produto. 
 

19 18.800 KG CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 
Carne bovina de 2a entregue em embalagens sacos resistentes com peso máximo de 2Kg. Tipo 
Acém refrigerada e rotulada. Produto com SIF/IMA - Contendo registro do rótulo e 
CRMV com anuidades quitadas. Limpa, resfriada a uma temperatura de 4ºC, e apresentando 
no máximo 15% de gordura e 3% de aponevrose, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em 
boas condições higiênicas, provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sob 
inspeção veterinária. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, com cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, 
sujidades e larvas e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração. É necessário que em todas as entregas o fornecedor apresente o certificado sanitário 
do produto ou algum documento que comprove a origem da carne, submetido a inspeção. A 
entrega deverá ser efetuada em carro equipado com câmara frigorífica, preferencialmente, 
sendo que a temperatura do mesmo deverá ser de 4o a 6o C, tolerando-se até 7o C no ato do 
recebimento. Em se tratando de fornecedores locais, o mesmo deverá entregar o produto em 
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caixas térmicas que garantam a qualidade higiênico-sanitária do mesmo. 
A empresa deverá entregar periodicamente Certificado ou declaração que comprove que a 
empresa foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária nos últimos três meses. Quando o 
produto vier de fora do estado de MG, deve estar acompanhada da Guia de Trânsito Animal, 
que atesta a condição higiênico - sanitária do produto. 
  

20 10.300 KG CARNE SUINA 
Tipo pernil Refrigerada, entregue em embalagens sacos resistentes com peso máximo de 2Kg, 
rotulada, picada em cubos, limpa, com sujidade máxima de 5%. Produto c/ SIF/IMA. 
Contendo registro do rótulo e CRMV com anuidades quitadas. Cortada em cubos de 
aproximadamente 3 cm (três centímetros), limpa, resfriada a uma temperatura de 4ºC, isenta de 
cartilagens e ossos, manipulada em boas 
condições higiênicas, provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sob 
inspeção veterinária. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, com cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, 
sujidades e larvas e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração. É necessário que em todas as entregas o fornecedor apresente o certificado sanitário 
do produto ou algum documento que comprove a origem da carne, submetido a inspeção. 
A entrega deverá ser efetuada em carro equipado com câmara frigorífica preferencialmente, 
sendo que a temperatura do mesmo deverá ser de 4o a 6o C, tolerando-se até 7o C no ato do 
recebimento. Em se tratando de fornecedores locais, o mesmo deverá entregar o produto em 
caixas térmicas que garantam a qualidade higiênico-sanitária do mesmo. A empresa deverá 
entregar periodicamente Certificado ou declaração que comprove que a empresa foi vistoriada 
pelo Serviço de Vigilância Sanitária nos últimos três meses. Quando o produto vier de fora do 
estado de MG, deve estar acompanhada da Guia de Trânsito Animal, que atesta a condição 
higiênico - sanitária do produto. 
 

21 1.100 KG CEREAL MATINAL DE MILHO C/ AÇUCAR 
Produto obtido com os ingredientes milho, xarope de glucose, amido, outros ingredientes 
desde que mencionados no rótulo. Apresentando-se como flocos de milho açucarados. Flocos 
ligeiramente vitrificados, marrom dourado, recoberto por leve crosta branca, levemente doce 
maltado e textura crocante. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com 
a sua designação e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Embalagem em pacotes 
de plástico transparente resistente e incolor de 1 a 2,5 kg cada. Reembalados em caixas de 
papelão reforçadas. Deverá ser entregue no máximo 20 dias após a data de fabricação.  
Validade: No mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá 
constar da embalagem primária e da embalagem secundária. 
 

22 600 KG CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE 
Produto obtido com os ingredientes milho, xarope de glucose, amido, chocolate, outros 
ingredientes desde que mencionados no rótulo. Apresentando-se em formato cilindrico de 
textura crocante. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Embalagem em pacotes de 
plástico transparente resistente e incolor de 1 a 2,5 kg cada. Reembalados em caixas de 
papelão reforçadas. Deverá ser entregue no máximo 20 dias após a data de fabricação. 
Validade: No mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá 
constar da embalagem primária e da embalagem secundária. 
 

23 300 CX CHA MATE CAIXA C/ 250 G 
 

24 3.400 PCT CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 
Preparado com cacau solúvel. As condições do produto deverão estar de acordo com a NTA 
40. O produto deverá estar embalado em sacos plásticos resistentes contendo 1,0 Kg, e 
reembalados em fardos reforçado. No rótulo deverá trazer a denominação "chocolate em pó". 
Rotulagem Nutricional Obrigatória.Validade: No mínimo 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem 
secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

25 1.000 PCT CHOCOLATE GRANULADO 130G 
Deverá estar em embalagem de 130g. Deverá ser entregue no máximo 15 dias após a data de 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2014 
 

Processo nº 264/2014– Pag. 19 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1780  Fax: (35) 3692-1734/1735  licita@itajuba.mg.gov.br 

 

fabricação. O rótulo deverá trazer a denominação "chocolate granulado". Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. 
 

26 1.500 PCT COCO RALADO C/ 100G 
Preparado com amendoas de coco puro, parcialmente desidratado, obtido por processo 
tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de 
impurezas e sujidades e ranço. As condições do produto deverá estar de acordo com a NTA 29. 
O rótulo deverá trazer a denominação "coco ralado". Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
Deverá estar em embalagem apropriada. Validade: mínimo de 12 meses. Deverá ser entregue 
no máximo 30 dias após a data de empacotamento. 
 

27 900 PCT COLORIFICO C/ 95G 
produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucu em pó (bixa 
orellana) ou extrato oleoso de urucu adicionado ou não de sal e de óleos comestíveis. O 
colorífico deverá ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar 
cheiro acre ou rançoso. Nào poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal, 
exceto as previstas na Norma Vigente. O rótulo deverá trazer a denominação "colorífico". 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Deverá ser entregue após no máximo 20 dias após o 
empacotamento. 
 

28 1.700 FR CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 
500 ML 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Sabor de CAJÚ. A data de validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem secundária. Obs: Na data da entrega a 
fabricação/embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

29 3.500 FR CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML
  
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Sabor de GOIABA. A data de validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem secundária. Obs: Na data da entrega a 
fabricação/embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

30 2.800 FR CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 
ML  
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Sabor de LARANJA. A data de validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem secundária. Obs: Na data da entrega a 
fabricação/embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

31 1700 FR CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 
ML 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Sabor de MARACUJÁ. A data de validade deverá constar 
da embalagem primária e da embalagem secundária. Obs: Na data da entrega a 
fabricação/embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

32 3.500 FR CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Sabor de PESSEGO. A data de validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem secundária. Obs: Na data da entrega a 
fabricação/embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

33 4.200 FR CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Sabor de UVA. A data de validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem secundária. Obs: Na data da entrega a 
fabricação/embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

34 100 PCT COOKIE DE SOJA 
Pacote de 120g até 150g. Cookie integral à base de soja não transgênica, elaborado com 
ingredientes de alto valor nutricional, fonte de proteínas, fibras, isoflavonas e minerais como 
cálcio e ferro. Sem glúten, sem lactose, sem gordura trans. Constituído de farinha de soja 
integral, proteína de soja, extrato de soja, açúcar cristal, açúcar mascavo, óleo de soja, aveia 
em flocos, ovos desidratados, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio. Sabores variados: 
Castanha de cajú, castanha do pará, banana com canela, cacau. 
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35 630 POT DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 400G 

Doce de leite pastoso simples, composto de leite padronizado e açúcar. Embalado em pote de 
plástico reforçado pesando 400 gramas e reembalado em caixa papelão reforçada. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com o nome de origem e classificação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Validade mínima 09 meses a contar da entrega. Suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria MA-354,de 04/09/97; RDC 272/05 e suas alterações posteriores. 
 

36 13.900 LATA EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 
Duplo concentrado, embalados em latas de 340 g. Produto resultante de concentração da polpa 
de tomates maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sem semente, por processo tecnológico 
adequado. O produto deverá conter BRIX mínimo de 18%, estar isento de fermentações, não 
indicar processamento defeituoso e apresentar as características: aspecto massa espessa, cor 
vermelha, cheiro e sabor próprio, De acordo com as NTA 02 e 32. É tolerada a adição de 1% 
de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, 
mínimo 25% p/p. Isento de sujidade, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. No rótulo 
deverá constar a denominação do produto e sua classificação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Embalagem: latas de 340 g reembaladas em caixas de papelão reforçadas 
contendo 24 latas cada. Validade: No mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A data de validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem secundária. 
Obs: Na data da entrega a fabricação / embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 
dias. 
 

37 180 CX FARINHA DE AVEIA C/ 250 G 
Farinha de Aveia integral com no máximo 15% de umidade, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas. Produto resultante de grãos de aveia após limpeza e classificação. Acondicionada em 
caixa de papel cartão de 250 g, reembalada em caixa de papelão reforçado. O produto deverá 
ser rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Deverá ser entregue após no máximo 20 dias após o empacotamento, com 
validade mínima de 10 meses a contar da entrega. A data de validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for 
transparente. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 263 de 22 de setembro de 
2005 e suas alterações posteriores. 
 

38 800 PCT FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 
De acordo com a Instrução Normativa MAPA nº 52 (07/11/2011). Produto obtido de raízes de 
mandioca, do gênero Manihot, submetidas a processo tecnológico adequado de fabricação e 
beneficiamento. Classificação: GRUPO: seca (produto obtido das raízes de mandioca sadias, 
devidamente limpas, descascadas, trituradas, raladas, moídas, prensadas, desmembradas, 
peneiradas, secas à temperatura adequada, podendo novamente ser peneirada e ainda 
beneficiada); CLASSE: fina 
(quando 100% -cem por cento- do produto passar através da peneira com abertura de malha de 
2 mm -dois milímetros- e ficar retida em até 10% -dez por cento-, inclusive, na peneira com 
abertura de malha de 1 mm -um milímetro); TIPO: 1 (teor de amido maior ou igual a 86%, teor 
de cinzas menor ou igual a 1,4%, fibra bruta menor ou igual a 2,3%, isenta de matéria estranha, 
características sensoriais normais). A farinha de mandioca deverá se apresentar com umidade 
inferior a 13%. 
No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua designação e 
classificação. O produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação, 
acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios da classificação, conforme 
artigos 07 e 19 do Decreto nº.6268/2007. O número do documento de classificação, as 
especificações qualitativas do produto e a identificação do lote devem constar nos documentos 
fiscais emitidos pelo embalador ou responsável pela garantia das indicações qualitativas do 
produto vegetal, conforme artigo 11, § 1º do Decreto nº.6268/2007. Rotulagem Nutricional. 
Obrigatória. Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 500g e 
reembalados em fardos de plásticos reforçados. Validade: No mínimo 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem 
secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
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39 1.000 PCT FARINHA DE MILHO C/ 01 KG 
Simples obtida do grão de milho torrado e peneirado, na cor amarela. Deverá estar isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá estar acondicionado em saco plástico 
transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 34. Validade 
mínima de 12 meses a contar da data de fabricação. Deverá ser entregue após no máximo 20 
dias após o empacotamento. 
 

40 1700 PCT FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 
Farinha de Trigo ENRIQUECIDA COM FERRO De acordo com a Instrução Normativa 
MAPA nº 08 (02/06/2005). Produto elaborado com grãos de trigo (Triticum aestivum L.) ou 
outras espécies de trigo do gênero Triticum, ou combinações por meio de trituração ou 
moagem e outras tecnologias ou processos. Classificação: Tipo 1 (Teor máximo de cinzas 
0,8%, 95% do produto deve passar pela peneira com abertura de malha de 250 ?m, teor 
mínimo de proteína 7,5%, Acidez Graxa máximo  100 mg de KOH/100g do produto,  umidade 
máxima 15%). A farinha de trigo deve ser fabricada a partir de grãos de trigo, sem fermento, 
isentos de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, e em perfeito estado 
de conservação. A Farinha de Trigo deverá se apresentar limpa, seca e isenta de odores ou 
sabores estranhos ou impróprios ao produto. Aspecto de pó fino, branco, cheiro e sabor 
próprios. Deverá estar embalado em pacotes de 1 kg. Embalagem, pacotes de polietileno 
transparente atóxico, ou papel branco, reembalados em fardo de papel multifolhado ou plástico 
reforçado, com no máximo 10 kg cada. No rótulo deverá conter a denominação "farinha de 
trigo" seguida do tipo. O produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 
classificação, acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios da classificação, 
conforme artigos 07 e 19 do Decreto nº.6268/2007. O número do documento de classificação, 
as especificações qualitativas do produto e a identificação do lote devem constar nos 
documentos fiscais emitidos pelo embalador ou responsável pela garantia das indicações 
qualitativas do produto vegetal, conforme artigo 11, § 1º do Decreto nº.6268/2007. Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 4 (quatro) meses a partir da data de entrega.  A 
data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto 
quando a embalagem secundária for transparente. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

41 1.200 PCT FARINHA ENRIQUECIDA C/ 500 GR 
 De Multimistura: composto alimentar de folhas desidratadas de alfafa, abóbora e batata doce; 
farelos de arroz, aveia e trigo; sementes de abóbora, gergelim, girassol, linhaça e sal marinho. 
Pacote  de 500 gramas. 
 

42 500 UN FARINHA LACTEA 400 GR 
Constituida de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, farinha 
de trigo, vitaminas e minerais, sal aromatizante e glutem, na cor amarelada. Acondicionada em 
embalagem de 400 g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Deverá ser entregue no máximo 20 
dias após a data de fabricação. 
 

43 7.000 PCT FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 
De acordo com a Instrução Normativa MAPA nº 12 (28/03/2008). Classificação: GRUPO: I  - 
Feijão Comum (Grãos provenientes da espécie Phaseolus vulgaris L); CLASSE: Cores 
(produto que contém, no mínimo, 97,00% -noventa e sete por cento- de grãos da classe cores, 
admitindo-se até 10,00% -dez por cento- de outras cultivares da classe cores, que apresentem 
contraste na cor ou no tamanho);  TIPO: 1 (até 0,50% de matéria estranhas e impurezas, até 
0,10% de insetos mortos, até1,50% de grãos mofados, ardidos e germinados, até 1,50% de 
grãos carunchados e atacados por lagartas). Os grãos devem estar maduros, sãos, limpos e 
secos em pacote de 1,0 Kg. O produto não poderá apresentar mau estado de conservação, odor 
estranho de qualquer natureza, impróprio ao produto, que inviabilize a sua utilização para o 
uso proposto. O produto não poderá apresentar mais que 14% de umidade. Embalagem em 
pacotes de plástico transparente resistente e incolor, reembalados em fardos de plásticos 
reforçados. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. O produto deverá ser rotulado de acordo com a origem e 
classificação, acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios da classificação, 
conforme artigos 07 e 19 do Decreto nº.6268/2007. O número do documento de classificação, 
as especificações qualitativas do produto e a identificação do lote devem constar nos 
documentos fiscais emitidos pelo embalador ou responsável pela garantia das indicações 
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qualitativas do produto vegetal, conforme artigo 11, § 1º do Decreto nº.6268/2007. Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente. Deverá ser 
entregue no máximo 20 dias após o empacotamento. 
 

44 2.300 KG FEIJAO PRETO  - 1 Kg 
De acordo com a Instrução Normativa MAPA nº 12 (28/03/2008). Classificação: GRUPO: I  - 
Feijão Comum (Grãos provenientes da espécie Phaseolus vulgaris L); CLASSE: Preto 
(produto que contém, no mínimo, 97,00% -noventa e sete por cento- de grãos de coloração 
preta;  TIPO: 1 (até 0,50% de matéria estranhas e impurezas, 
até 0,10% de insetos mortos, até1,50% de grãos mofados, ardidos e germinados, até 1,50% de 
grãos carunchados e atacados por lagartas). Os grãos devem estar maduros, sãos, limpos e 
secos em pacote de 1,0 Kg. O produto não poderá apresentar mau estado de conservação, odor 
estranho de qualquer natureza, impróprio ao produto, que inviabilize a sua utilização para o 
uso proposto. O produto não poderá apresentar mais que 14% de umidade. Embalagem em 
pacotes de plástico transparente resistente e incolor, reembalados em fardos de plásticos 
reforçados. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. O produto deverá ser rotulado de acordo com a origem e 
classificação, acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios da classificação, 
conforme artigos 07 e 19 do Decreto nº.6268/2007. O número do documento de classificação, 
as especificações qualitativas do produto e a identificação do lote devem constar nos 
documentos fiscais emitidos pelo embalador ou responsável pela garantia das indicações 
qualitativas do produto vegetal, conforme artigo 11, § 1º do Decreto nº.6268/2007. Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente. Deverá ser 
entregue no máximo 20 dias após o empacotamento. 
 

45 470 POT FERMENTO EM PÓ 250 G 
Produto formado por substância ou mistura de substâncias químicas que pela influência do 
calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com 
farinhas, amido ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Embalagem, latas de 
250 g, reembaladas em caixas de papelão reforçadas com 48 unidades cada. No rótulo deverá 
constar a designação "fermento químico" e a recomendação "conserve ao abrigo de umidade" 
ou "conserve em ambiente seco". Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. A data de 
validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a 
embalagem secundária for transparente. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

46 15.300 KG FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF SEM TEMPERO 
Coxa e sobre coxa de frango (congelado, rotulado). Produto SIF/IMA. Contendo registro do 
rótulo e CRMV com anuidades quitadas. Frango congelado em temperatura de -17ºC, 
manipulado em boas condições de higiene, provenientes de animais sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, contendo o carimbo do SIF. A carne deverá apresentar-se com aspecto 
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas 
esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e larvas e de qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir com qualquer alteração. O Frango deverá apresentar nível de 
hidratação de acordo com a Resolução nº4, de 29/10/2002 do Departamento de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal que estabelece o valor médio de 6% (seis por cento) determinando 
o limite máximo de 8% (oito por cento). A entrega deverá ser efetuada em carro equipado com 
câmara frigorífica preferencialmente, sendo que a temperatura do mesmo deverá ser de -18°, 
tolerando-se até -12° C no ato do recebimento. Em se tratando de fornecedores locais, o 
mesmo deverá entregar o produto em caixas térmicas que garantam a qualidade higiênico-
sanitária do mesmo. A empresa deverá entregar periodicamente Certificado ou declaração que 
comprove que a empresa foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária nos últimos três 
meses. 
 

47 200 KG FUBA DE MILHO C/ 01 KG ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. 
 Produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não. Deverá ser fabricado a 
partir de matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas. Não poderá estar 
úmido, fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 1,0 kg, reembalados em fardos de 20 kg 
cada. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 6 (seis) meses a 
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partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente. Obs: Na data 
da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

48 7.800 CX GELATINA SABORES VARIADOS 35 G 
Produto constituído de gelatina em pó, açúcar, aromatizantes, podendo ser adicionado de 
corantes e outros ingredientes, desde que mencionados na embalagem. Embalagem em caixas 
de 35g, reembalados em caixas de papelão reforçadas. Sendo, 600 Cx de sabor cereja, e 600 
Cx de sabor morango, 600 Cx de sabor uva, 600 Cx de sabor tutti frutti. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias 

49 1.050 KG GOIABA 
Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: 
Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Categoria I. As goiabas deverão apresentar as 
características da cultivar bem definidas, serem sãs, inteiras, limpas e devem estar dentro da 
classificação adequada, obedecendo o limite de defeitos. As goiabas deverão ser uniformes em 
tamanho e devem estar bem agregadas na embalagem (não excessivamente), em camadas 
uniformes. Uma boa uniformidade em tamanho significa não ter mais que 10% de goiabas fora 
da classe. Deverá estar fresca, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, em 
condições adequadas, bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Deverá ser entregue em caixa do tipo grade. 
  

50 1.540 CX LEITE CONDENSADO 
Composto de leite desnatado, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura 
homogênea. Em embalagem tetra pack de 395g e acondicionado em caixa cartonada. 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Deverá ser entregue no máximo 20 dias após a data de 
fabricação. 
 

51 400 LAT LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G 
Leite a base de soja em pó em latas de 300g. Deverá ser isento de lactose e enriquecido de 21 
vitaminas e rica em cálcio, 100% vegetal, com soja NÃO TRANSGÊNICA. Nos sabores: 
tradicional, morango e banana. 
Obs.: Na data de entrega a fabricação/embalagem deverá ser de no máximo 30 dias. 
 

52 12.000 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 G 
sendo  de  primeira  qualidade,  embalagem em saco de  poliéster metalizado sendo que cada  
saco contenha  400 gramas, sem açucar, com  Registro no MS 
VALIDADE  MINIMA  APÓS  ENTREGA  CERCA  DE 95%  DA  ORIGINAL DE  
FÁBRICA  
 

53 87.000 L LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO 
Leite integral tipo B, PASTEURIZADO, acondicionados em sacos plásticos atóxicos, 
ermeticamente fechados, devendo atender a Rispoa (Decreto 1.255 de 25/06/62), contendo 1 
litro em cada embalagem. Deve possuir com clareza a data de fabricação e validade. Possuir 
registro de inspeção no Ministério da Agricultura / SIF / DIPOA. Deverá ser embalado no 
máximo no dia anterior a entrega. 
O leite deverá ser entregue em todas as Instituições (urbanas e rurais) diariamente, devendo-se 
respeitar o horário de entrega que será das 06:30 horas até às 07:30 horas. 
 

54 2.230  LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01. 
Leite integral tipo B, PASTEURIZADO, acondicionados em sacos plásticos atóxicos, 
ermeticamente fechados, devendo atender a Rispoa (Decreto 1.255 de 25/06/62), contendo 1 
litro em cada embalagem. Deve possuir com clareza a data de fabricação e validade. Possuir 
registro de inspeção no Ministério da Agricultura / SIF / DIPOA. Deverá ser embalado no 
máximo no dia anterior a entrega.  
 

55 5.600 PCT LENTILHA SECA COM 500 gr 
Lentilha seca Classe: graúda. Tipo: 1. Grãos provenientes da espécie Lens esculenta, Moench.  
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Embalagem de 500g. Os grãos não devem apresentar-se chochos ou imaturos, ardidos, 
brotados, mofados, carunchados, despeliculados, manchados, descoloridos, danificados, 
partidos ou quebrados nem serem acompanhados de matéria estranha ou impurezas conforme 
Portaria nº 65, de 16 de fevereiro de 1993. Deverá estar isento de sujidades, parasitas e larvas. 
O produto não poderá apresentar mau estado de conservação, odor estranho de qualquer 
natureza, impróprio ao produto, que inviabilize a sua utilização para o uso proposto. 
Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor, reembalados em fardos de 
plásticos reforçados. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Deverá conter a Rotulagem Nutricional Obrigatória. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com a origem e classificação, acompanhado dos correspondentes 
documentos comprobatórios da classificação, conforme artigos 07 e 19do Decreto 
nº.6268/2007. O número do documento de classificação, as especificações qualitativas do 
produto e a identificação do lote devem constar nos documentos fiscais emitidos pelo 
embalador ou responsável pela garantia das indicações qualitativas do produto vegetal, 
conforme artigo 11, § 1º do Decreto nº.6268/2007. Deverá ser entregue no máximo 20 dias 
após a data de empacotamento. 
 

56 7.000 KG LINGUIÇA MISTA EMBALADA COM SIFCOZIDA E DEFUMADA. 
 De calibre fino. Deverá estar resfriada a uma temperatura de 4ºC, manipulada em boas 
condições de higiene, encontrar-se embalada, rotulada e com o carimbo do SIF. Deverá ser 
entregue no máximo 5 dias após a fabricação. A entrega deverá ser efetuada em carro equipado 
com câmara frigorífica preferencialmente, sendo que a temperatura do mesmo deverá ser de 4o 
a 6o C, tolerando-se até 7o C no ato do recebimento. Em se tratando de fornecedores locais, o 
mesmo deverá entregar o produto em caixas térmicas que garantam a qualidade higiênico-
sanitária do mesmo. A empresa deverá entregar periodicamente Certificado ou declaração que 
comprove que a empresa foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária nos últimos três 
meses. 
 

57 1.050 KG MAÇÃ NACIONAL 
Cultivares: Fuji. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando de 157g a 171g). Categoria: 
Extra. As maçãs devem se apresentar: inteiras; sãs; limpas, praticamente isentas de matérias 
estranhas e impurezas visíveis; praticamente isentas de parasitas; isentas de umidade exterior 
anormal;  isentas de odores estranhos; praticamente isentas de danos causados por altas ou 
baixas temperaturas durante a estocagem. As maçãs devem ser cuidadosamente colhidas, 
apresentarem apropriado grau de desenvolvimento fisiológico, firmeza de polpa de acordo com 
as características das cultivares; suportar o transporte e as movimentações a que são sujeitas; 
chegar ao local de destino em condições satisfatórias. As frutas devem ser firmes, com 
coloração vermelha, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de danos mecânicos e 
doenças. 
 

58 3.600 PCT MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G 
Macarrão tipo massa cortada em forma de CONCHA, vitaminado, não fermentado, obtido pelo 
amassamento da farinha de trigo especial com água adicionada de ovos. Massa seca com ovos 
fabricada a partir de matérias primas selecionadas, sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada 
com 3 ovos por quilo, no mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo, sem adição 
de corantes. Tendo, no máximo, umidade de 13%, livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e 
detritos animais e vegetais. Contendo a vitamina A, complexo B, nicotinamida (pp) e ferro. Ao 
serem postos em água não deverão turva-la antes da cocção. Embalagem sacos de polietileno 
atóxico, transparente reforçado de 500g. Poderá ser adicionado apenas corantes naturais. As 
massas deverão trazer no rótulo a designação expressa de sua natureza. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Deverá ser entregue no máximo 30 dias após o empacotamento. 
 

59 5.200 PCT MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G 
Macarrão ESPAGUETI, vitaminado, não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de 
trigo especial com água adicionada de ovos. Massa seca com ovos fabricada a partir de 
matérias primas selecionadas, sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com 3 ovos por quilo, 
no mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo, sem adição de corantes. Tendo, no 
máximo, umidade de 13%, livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e 
vegetais. Contendo a vitamina A, complexo B, nicotinamida (pp) e ferro. Ao serem postos em 
água não deverão turva-la antes da cocção. Embalagem sacos de polietileno atóxico, 
transparente reforçado de 500 g. Poderá ser adicionado apenas corantes naturais. As massas 
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deverão trazer no rótulo a designação expressa de sua natureza. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Deverá ser entregue no máximo 30 dias após o empacotamento. 
 

60 8.500 PCT MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 
Macarrão tipo massa cortada em forma de PARAFUSO, vitaminado, não fermentado, obtido 
pelo amassamento da farinha de trigo especial com água adicionada de ovos. Massa seca com 
ovos fabricada a partir de matérias primas selecionadas, sãs, limpas e de boa qualidade. 
Preparada com 3 ovos por quilo, no mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo, 
sem adição de corantes. Tendo, no máximo, umidade de 13%, livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo a vitamina A, complexo B, 
nicotinamida (pp) e ferro. Ao serem postos em água não deverão turva-la antes da cocção. 
Embalagem sacos de polietileno atóxico, transparente reforçado de 500 g. Poderá ser 
adicionado apenas corantes naturais. As massas deverão trazer no rótulo a designação expressa 
de sua natureza. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Deverá ser entregue no máximo 
30 dias após o empacotamento. 
 

61 2.040 POT MARGARINA C/ 500 G 
Margarina cremosa em potes plásticos de 500g com sal. Produto que se apresenta sob forma de 
emulsão plástica ou fluída contendo obrigatoriamente os ingredientes leite, seus constituintes, 
sem gordura trans, óleos e/ou gorduras comestíveis, sal e água, deverá conter no mínimo 80% 
de lipídios. Produzida a partir da interesterificação dos ácidos graxos, recebendo assim, 
comercialmente, a designação "livre de gordura trans". Pode conter vitaminas e outras 
substâncias permitidas, desde que estejam no rótulo. Suas condições devem estar de acordo 
com a NTA 02 e 50. Margarina fabricada a partir de matérias primas selecionadas, livre de 
matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. No rótulo deverá constar a 
denominação do produto e sua classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Embalagem 
de plástico, atóxico, individual com 500 g, reembaladas em caixas de papelão reforçadas com 
12 potes cada. Validade: No mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega. A data de 
validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária. 
Deverá ser entregue no máximo 20 dias após a fabricação. 
 

62 1.200 PCT MILHO P/ PIPOCA 500 G 
De acordo com a Instrução Normativa MAPA nº 61 (22/12/2011). Milho para pipoca são os 
grãos provenientes da espécie Zea mays L.,subespécie mays, com capacidade de estourar, 
transformando-se em pipoca, quando submetido à temperatura de aproximadamente 180ºC. 
Classificação: CLASSE: Amarela (constituída de milho pipoca que contenha no mínimo 95% -
noventa e cinco por cento-, em peso, de grãos amarelos, amarelo pálido ou amarelo alaranjado; 
o grão de milho pipoca amarelo com ligeira coloração vermelha ou rósea no pericarpo será 
considerado da classe amarela); TIPO: 1 (Tolerância máxima: 2% de grãos avariados, com 
máximo de 0,2% de grãos ardidos e mofados; 2% de grãos quebrados; 1,0 % de matérias 
estranhas e impurezas, com máximo 0,3% de insetos mortos; 1,5% de grãos carunchados; 
30ml/g o valor mínimo de capacidade dexpansão). Constituído de milho seco, são, de grãos 
regulares e com umidade máxima de 13,5% (treze vírgula cinco por cento). Não será aceito o 
milho de pipoca que apresentar: mau estado de conservação, incluindo aspecto generalizado de 
mofo ou fermentação; presença de sementes tratadas ou sementes tóxicas; odor estranho, 
impróprio ao produto, que inviabilize a sua utilização para o uso proposto; ou limites de 
tolerâncias acima do estabelecido para os defeitos mofados e ardidos, total de avariados, 
quebrados, insetos mortos, total de matérias estranhas e impurezas e carunchados previstos na 
Instrução Normativa citada acima. Deverá estar isento de sujidades, parasitas e larvas. Na 
rotulagem deverá conter as indicações correspondentes à classificação e designação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. O produto deverá ser rotulado de acordo com a origem e 
classificação, acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios da classificação, 
conforme artigos 07 e 19 do Decreto nº.6268/2007. O número do documento de classificação, 
as especificações qualitativas do produto e a identificação do lote devem constar nos 
documentos fiscais emitidos pelo embalador ou responsável pela garantia das indicações 
qualitativas do produto vegetal, conforme artigo 11, § 1º do Decreto nº.6268/2007. Deverá ser 
entregue no máximo 20 dias após a data de empacotamento. Embalagens de 500g. 
 

63 600 UN MINGAU DE ARROZ C/ 400 G 
Mistura pré-cozida para preparo de mingau enriquecida com vitaminas, minerais e Ferro. 
Composta de Farinha de ARROZ, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas e aromatizante. 
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Apresenta-se em pó solúvel e acondicionado em material que garanta as propriedades dos 
produtos. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 83. Necessário Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. Deverá ser entregue no máximo com 20 dias de fabricação. 
 

64 350 UN MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G 
Mistura pré-cozida para preparo de mingau enriquecida com vitaminas, minerais e Ferro. 
Composta de Farinha de ARROZ, açúcar, Farinha de AVEIA, extrato de malte, sais minerais, 
vitaminas e aromatizante. Apresenta-se em pó solúvel e acondicionado em material que 
garanta as propriedades dos produtos. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 83. 
Necessário Rotulagem Nutricional Obrigatória. Deverá ser entregue no máximo com 20 dias 
de fabricação. 
 

65 850 UN MINGAU DE MILHO C/ 400 G 
Mistura pré-cozida para preparo de mingau enriquecida com vitaminas, minerais e Ferro. 
Composta de Farinha de MILHO, açúcar, amido de milho, sais minerais, vitaminas e 
aromatizante. Apresenta-se em pó solúvel e acondicionado em material que garanta as 
propriedades dos produtos. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 83. Necessário 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Deverá ser entregue 
no máximo com 20 dias de fabricação. 
 

66 7.900 FR OLEO DE SOJA 900 ML 
De acordo com a Instrução Normativa MAPA nº 49 (22/12/2006). Óleo de soja é definido 
como óleo refinado obtido dos grãos da espécie Glycine max (L) Merrill,por meio de 
processos tecnológicos adequados. Classificação: TIPO 1: Índice de Acidez menor ou igual a 
0,20 mgKOH/g ( teor dos ácidos graxos, nas formas livres, quantificado no produto em 
condições de teste); Ponto de Fumaça maior ou igual a 210ºC (temperatura específica 
quantificada para o produto, que ocorre quando a amostra libera as primeiras fumaças devido 
ao aquecimento); Índice de Peróxidos maior ou igual a 2,50 mEq/kg (presença de peróxidos e 
outros produtos semelhantes, originários da oxidação dos ácidos graxos quantificados no óleo). 
O Óleo de soja deverá apresentar as seguintes características: Impurezas insolúveis em éter de 
petróleo menor que 0,05%; Umidade e material volátil menor que 0,1%; Sabões menor que 
10,0mg/kg; Aspecto a 25º C: Límpido e isento de impurezas; Odor e sabor característico do 
produto;  Cor característica do produto. Deverá estar isento de ranço e de outras características 
indesejáveis. Preparado a partir de grãos de soja sãos e limpos. Na rotulagem deverá conter as 
indicações correspondentes à classificação e designação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a origem e classificação, acompanhado dos 
correspondentes documentos comprobatórios da classificação, conforme artigos 07 e 19 do 
Decreto nº.6268/2007. O número do documento de classificação, as especificações qualitativas 
do produto e a identificação do lote devem constar nos documentos fiscais emitidos pelo 
embalador ou responsável pela garantia das indicações qualitativas do produto vegetal, 
conforme artigo 11, § 1º do Decreto nº.6268/2007. Embalagem em PETs de 900ml intactas 
reembaladas em caixas de papelão com 20 latas cada ou PETs. (embalagem de polietileno 
tereftalato rígida) Validade: No mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A data de 
validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária.  
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias. 
 

67 12.700 DZ OVOS TIPO A 
O produto OVO obedece à classificação segundo seu peso e cor, sendo o "ovo branco tipo A", 
ovo da cor branca em seu exterior e com peso no mínimo 55g por unidade e a dúzia de 660 
gramas por dúzia. 
É obrigatório que o estabelecimento produtor / classificador seja cadastrado em um dos órgãos 
de fiscalização (federal, estadual ou municipal). Devendo ter Certificado de Inspeção Estadual 
ou Federal. O produto deve estar embalado e rotulado, inclusive com rotulagem nutricional. A 
embalagem primária deve ser DESCARTÁVEL, fechada, limpa e com capacidade para 1 
dúzia. A rotulagem - data de classificação e validade do produto e sua procedência – deve ser 
clara e sem rasura. A validade / classificação do produto não deve ser maior que 20 (vinte) dias 
quando armazenado em temperatura ambiente. Quando o produto vier de fora do estado de 
Minas Gerais, deve estar acompanhada da Guia de Trânsito Animal (GTA), que atesta a 
condição higiênico - sanitária do produto. Deverá estar isento de fungos ou substâncias tóxicas. 
 

68 2.120 KG PÃO DE SAL 
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O pão deverá estar embalado em sacos plástico transparente, de maneira higiênica e ordenados, 
sem amassá-los. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. O pão deve ser fabricado com 
matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito 
estado de conservação e também deve ter tamanho padrão. Pão francês é o produto 
fermentado, preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, 
que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo de 
cor branca-creme de textura egranulação fina não uniforme. 
 

69 9.500 KG PÃO DE SAL 
O pão deverá estar embalado em sacos plástico transparente, de maneira HIGIÊNICA e 
ORDENADOS, SEM AMASSÁ-LOS. Não é permitido em hipótese alguma o armazenamento 
e transporte do mesmo em caixas de papelão. O pão deverá estar fresco (novo) no ato da 
entrega. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. O pão deve ser fabricado com matérias 
primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação e também deve ter tamanho padrão. Pão francês é o produto fermentado, 
preparado, obrigatoriamente, com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se 
caracteriza por apresentar casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor 
branca-creme de textura e granulação fina não uniforme. O pão deverá ser entregue em todas 
as Instituições (urbanas e rurais) no dia do seu consumo, devendo-se respeitar o horário de 
entrega que será das 06:30 horas até às 07:30 horas. 
 

70 720 KG PÃO DOCE 
Pão do tipo: Pão Careca ou Pão para Hot-Dog. O pão deverá estar embalado em sacos plástico 
transparente, de maneira higiênica e ordenados, sem amassá-los. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, 
isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, também deve ter 
tamanho padrão. O pão doce é o produto de sabor doce, preparado com adição de açúcar e/ou 
mel, manteiga ou gordura. 
 

71 9.500 KG PÃO DOCE 
Pão do tipo: Pão Careca ou Pão para Hot-Dog. O pão deverá estar embalado em sacos plástico 
transparente, de maneira HIGIÊNICA e ORDENADOS, SEM AMASSÁ-LOS. Não é 
permitido em hipótese alguma o armazenamento e transporte do mesmo em caixas de papelão. 
O pão deverá estar fresco (novo) no ato da entrega. Será rejeitado o pão queimado ou mal 
cozido. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, também deve ter tamanho 
padrão. O pão doce é o produto de sabor doce, preparado com adição de açúcar e/ou mel, 
manteiga ou gordura. O pão deverá ser entregue em todas as Instituições (urbanas e rurais) no 
dia do seu consumo, devendo-se respeitar o horário de entrega que será das 06:30 horas até às 
07:30 horas. 
 

72 15.800 KG PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADOSEM TEMPERO.  
Peito de frango com osso (congelado, rotulado). Produto SIF/IMA. Contendo registro do 
rótulo e CRMV com anuidades quitadas. Frango congelado em temperatura de -17ºC, 
manipulado em boas condições de higiene, provenientes de animais sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, contendo o carimbo do SIF. A carne deverá apresentar-se com aspecto 
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas 
esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e larvas e de qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir com qualquer alteração. O Frango deverá apresentar nível de 
hidratação de acordo com a Resolução nº4, de 29/10/2002 do Departamento de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal que estabelece o valor médio de 6% (seis por cento) determinando 
o limite máximo de 8% (oito por cento). 
A entrega deverá ser efetuada em carro equipado com câmara frigorífica preferencialmente, 
sendo que a temperatura do mesmo deverá ser de -18°, tolerando-se até -12° C no ato do 
recebimento. Em se tratando de fornecedores locais, o mesmo deverá entregar o produto em 
caixas térmicas que garantam a qualidade higiênico-sanitária do mesmo. A empresa deverá 
entregar periodicamente Certificado ou declaração que comprove que a empresa foi vistoriada 
pelo Serviço de Vigilância Sanitária nos últimos três meses. 
 

73 460 KG PRESUNTO FATIADO 
 Produto cárneo industrializado obtido dos cortes do membro posterior do suíno, fatiado, 
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adicionados de ingredientes, e submetido a um processo térmico adequado.. Em se tratando de 
fornecedores locais, o mesmo deverá entregar o produto em caixas térmicas que garantam a 
qualidade higiênico-sanitária do mesmo. 
 

74 10.200 PCT PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA C/ 400 gr ESCURA GRANULADA.  
Produto protéico dotado de integridade estrutural identificável, de modo a que cada unidade 
suporte hidratação e cozimento, obtida por fiação e extrusão termoplástica, a partir de uma ou 
mais das seguintes matérias-primas: proteína isolada de soja, proteína concentrada de soja e 
farinha desengordurada de soja. Ingredientes obrigatórios: partes comestíveis dos grãos de soja 
convenientemente limpos e submetidos a processo tecnológico adequado conforme Resolução 
CNNPA nº 14, de 28 de junho de 1978. Deverá estar isento de sujidades, parasitas e larvas. O 
produto não poderá apresentar mau estado de conservação, odor estranho de qualquer natureza, 
impróprio ao produto, que inviabilize a sua utilização para o uso proposto. Embalagem em 
pacotes de plástico transparente resistente e incolor, reembalados em fardos de plásticos 
reforçados. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Deverá conter a Rotulagem Nutricional Obrigatória. Deverá ser 
entregue no máximo 20 dias após a data de empacotamento. 
 

75 460 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO 
A entrega deverá ser efetuada em carro equipado com câmara frigorífica preferencialmente, 
sendo que a temperatura do mesmo deverá ser de 3o . Em se tratando de fornecedores locais, o 
mesmo deverá entregar o produto em caixas térmicas que garantam a qualidade higiênico-
sanitária do mesmo. A empresa deverá entregar periodicamente Certificado ou declaração que 
comprove que a empresa foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária nos últimos três 
meses. 
 

76 1.650 PCT SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 
Extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado a adição de 
sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e 
antiumectante. Embalagem, pacotes de 1 kg, reembalados em fardos de plástico reforçado de 
30 kg cada. O rótulo deverá trazer a denominação "sal" seguida de sua classificação. Deverá 
também constar do rótulo, a declaração "iodeto" e a declaração dos antiumectantes 
adicionados. Registro no Ministério da Agricultura. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. O sal obedecerá aos seguintes critérios de qualidade: I - apresenta-se sob a forma 
de cristais brancos, com granulação uniforme, própria à respectiva classificação, devedendo ser 
inodoro e ter sabor salino-salgado próprio; II - estar isento de sujidade, microorganismos 
patogênicos e outras impurezas capazes de provocar alterações do alimento ou que indiquem 
emprego de uma tecnologia inadequada. O sal refinado extra e o sal refinado quando 
adicionados de antiumectantes poderão ser designados como "Sal de Mesa". Validade: No 
mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar 
da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária 
for transparente.Deverá ser entregue no máximo 30 dias após o empacotamento. 
 

77 6.500 KG SALSICHA EMBALADA C/ SIF 
Deverá ser resfriada a uma temperatura de 4ºC, encontrar-se embalada, rotulada, com carimbo 
do SIF. Deverá ser entregue no máximo 5 dias após a fabricação. A entrega deverá ser efetuada 
em carro equipado com câmara frigorífica preferencialmente, sendo que a temperatura do 
mesmo deverá ser de 4o a 6o C, tolerando-se até 7o C no ato do recebimento. Em se tratando 
de fornecedores locais, o mesmo deverá entregar o produto em caixas térmicas que garantam a 
qualidade higiênico-sanitária do mesmo. A empresa deverá entregar periodicamente 
Certificado ou declaração que comprove que a empresa foi vistoriada pelo Serviço de 
Vigilância Sanitária nos últimos três meses. 
 

78 24.400 UN SUCO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML 
Sabores de laranja, pêssego , maracujá, uva, limão e tangerina em caixa longa vida com 
canudo ,Rotulagens Nutricionais, Obrigatórias. Validade no mínimo de 3 meses a partir da data 
de entrega. 
 

79 400 L SUCO SABORES VARIADOS – 1 LITRO 
Pronto para beber embalagem de 1 litro. Rotulagem nutricional Obrigatória. Sabores como: 
laranja, abacaxi, manga, maçã, uva e  outros, contendo vitaminas e polpas de frutas. 
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80 1.200 FR SUCO SABORES VARIADOS C/ 500ML 

Rotulagem nutricional Obrigatória.A data de validade deverá constar da embalagem Deverá 
ser nos sabores variados como: MARACUJÁ, MANGA, UVA, ABACAXI e outros. 
 

81 2.100 POT TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 
Natural, contendo sal, óleo vegetal, alho, cebola, noz moscada, açafrão e água. Sem pimenta e 
urucum, 69% de sal iodado e 0,5% de umidade. Em embalagem de 1 kg, reembaladas em 
caixas de papelão reforçadas, contendo 12 kg cada caixa. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Validade: No mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega. A data 
de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária. Deverá ser 
entregue após no máximo 30 dias após a fabricação. 
 

82 1.320 PCT TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 
Trigo para Kibe são grãos partidos de Triticum vulgare (trigo) devidamente processado. 
Também pode ser chamado de triguilho, pode ser considerado como uma parte do grão do 
trigo integral que é quebrado e torrado, rico em fibras, vitaminas e minerais. O trigo deve ser 
fabricada a partir de grãos de trigo, isentos de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais, e em perfeito estado de conservação. Não pode estar úmida (no máximo 
13%p/pp.), nem rançosa e conter no máximo 1% de impurezas. Embalados em plástico 
atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e 
substâncias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do 
fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Com 
registro do Ministério da Agricultura. Com validade mínima de seis meses da data da entrega. 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. A data de validade deverá constar da embalagem primária 
e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. 
 

83 480 FR VINAGRE 
Vinagre de Vinho Branco, produzido a partir de 100% de uvas selecionadas. Fermentado 
acético de vinho branco hidratado. Isento de substâncias estranhas à sua composição normal e 
ausência de corantes, conservantes, ácidos orgânicos e minerais estranhos. Livre de sujidades, 
material terroso e detritos de animais e vegetais. No rótulo deverá constar a denominação do 
produto e Rotulagem Nutricional Obrigatória. Embalagem em frascos plástico resistentes de 
750 ml e bem lacrados com tampa inviolável, hermeticamente fechado, reembalados em caixas 
de papelão reforçadas contendo 12 unidades em cada caixa. Validade: Suas condições deverão 
estar de acordo com a NTA 72. No mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A data 
de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária. Obs: Na data 
da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser  de no máximo 30 dias. 
 

84 1.000 FR XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML 
Xarope sabor artificial de groselha. Produto denso obtido por dissolução de açúcar em água 
potável, podendo conter sucos ou extratos de plantas permitidas, aromatizantes e outras 
substâncias alimentícias, desde que mencionadas e permitidas. Densidade mínima de 1,30, ou 
seja, 62% de açúcar por peso. Deverá ser isento de sujidades, parasitas e larvas.  A embalagem 
deverá ser em plásticos transparentes, atóxicos, de 900 ml, reforçados e bem lacrados, com 
tampa rosqueada e hermeticamente vedada. reembalados em caixas de papelão reforçadas com 
12 frascos em cada caixa. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 62. Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
embalagem secundária. Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá 
ser de no máximo 20 dias. 
 

                                                                                                                        
                                                                                                                            Itajubá, em 26 de novembro de 2014. 
 

Rita de Cássia e Souza 
Pregoeiro – Port 300/2014 
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ANEXO II 

 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
Alínea “c” do Inciso 1 do Item V do Edital 

 
 
 
 A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de 
......................, Estado de .........................., CEP ................., através do presente, CREDENCIA o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), 
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no 
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para participar do Processo Licitatório 
instaurado pelo Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
146/2014 na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da mesma, bem 
como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
 
  ................., ......... de ........................ de 2014 
 
 
 
_______________________________________ 
(nome do representante legal pela empresa) 
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente) 
(nº. CPF do signatário) 
 
 
     
 
IMPORTANTE: 
 

 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO 
 

 Papel timbrado ou carimbo da empresa 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................, por intermédio de seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), 
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no 
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para 
cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º. da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e na alínea “b” 
do item IX do Edital, e para fins do Pregão Presencial nº 146/2014 do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos 
envelopes de nº.s 01 e 02 – Proposta de Preços e Documentos de Habilitação – exigidos nesta licitação.  
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ANEXO IV 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

TIPO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL  N° 146/2014 PROCESSO LICITATÓRIO 264/2014 
Fl. 01/01 
 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  TEL.:  

CIDADE:  UF:  INSCR. MUNIC.:  

CNPJ/MF  INSCR. EST.:  

P R O P O S T A   D E   P R E Ç O S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT MARCA 
PREÇO 
UNIT 

 
TOTAL 

1 
DESCREVER CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I 
   R$ 

R$ 

2 
DESCREVER CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I 
   R$ 

R$ 

VALOR TOTAL: ( POR EXTENSO) 
 
R$ 
 

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS (A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DO PREGÃO) 
 
DATA/LOCAL 
                                                 
CARIMBO DO CNPJ/MF 
                            
ASSINATURA. 
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ANEXO V 

 
PROPOSTA PARA A LICITANTE VENCEDORA, VALORES ADEQUADOS AOS LANCES OFERTADOS 

NA REUNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 146/2014 
 
Ao: Município de Itajubá / MINAS GERAIS 
Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 146/2014 – Carta-Proposta de Fornecimento. 
 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 

TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO 
Fl. 
 

PREGÃO PRESENCIAL 146/2014 01/01 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  TEL.:  

CIDADE:  UF:  INSCR. MUNIC.:  

CNPJ/MF  INSCR. EST.:  

 P R O P O S T A   D E   P R E Ç O S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT MARCA 
PREÇO 
UNIT 

 
TOTAL 

1 
DESCREVER CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I 
   R$ 

R$ 

2 
DESCREVER CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I 
   R$ 

R$ 

VALOR TOTAL: ( POR EXTENSO) 
 
R$ 
 

 
Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
Informamos que a presente proposta terá validade de sessenta – 60 – dias, a partir da data de abertura do pregão. 
Informamos, outrossim, que o preço acima proposto, contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento do Objeto do Processo Licitatório em epigrafe, tais como os encargos – obrigações sociais, impostos, 
taxas e outros –, cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.  
 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA (CARIMBO) 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO VI  - DECLARAÇÃO 
 
 

 
Ref.: Pregão Presencial Nº ---------/ 2014 
Processo Nº ---------/ 2014 
 
 
 
......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ........................., 
com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, Estado de 
.........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/....e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, e para fins de 
participação no Pregão Presencial acima que nossa empresa até a presente data: 

 
1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
2) Não foi declarada inidônea pelo poder Público, de nenhuma esfera; 
3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle de estabelecimento participante desta 

licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a Prefeitura Municipal de Itajubá, nos termos do art. 9º, 
da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sob pena de exclusão do certame; 

6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres e 
menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do 
presente certame e das condições para o fornecimento dos produtos; 

8) Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte integrante 
do mesmo e farão parte do contrato, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os 
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

 
 

Local e Data __________________, ____ de _____________________ de _________ 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 

 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.  
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ANEXO VII 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /2014 

 
Aos ___ dias do mês de __________ de 2014, autorizado pelo ato das folhas (________) do processo de Pregão 
Presencial nº 146/2014, Processo de Registro de Preços nº 264/2014 da presente Ata de Registro de Preços, Ata 
Eletrônica n _____, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 
10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a 
Administração Municipal e a Licitante Vencedora: 
 
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: ______________________________, CNPJ nº 
______________________, representado pelo Sr. ___________________________________________, à saber: 
 
1.1. 

ITEM QUANT/ UNID. DISCRIMINAÇÃO 
 

MARCA PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

       
       

VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R$ _____________ ( _________________________________________________ ). 
 
2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem de fornecimento por 
onde correrá a despesa. 
 
3. A entrega dos produtos (Gêneros Secos) deverá ser no Almoxarifado Central, sito à Rua Miguel Braga, 740 , 
Bairro Boa Vista no horário das 07:00 às 16:00 no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar do 
recebimento da ordem de Compras. 
 
4. Os produtos perecíveis deverão ser entregues em até 48 Horas em locais determinados pelo Depto de Merenda 
Escolar, das 7 às 16 horas, conforme (ANEXO IX); ou conforme programação das demais Secretarias 
solicitantes. 
 
5. Os produtos (carnes, salsicha, lingüiça, bebida Láctea, bolos) deverão ser entregues em locais determinados pela 
Secretaria de Educação conforme anexo IX do edital e terá entrega mínima de duas vezes por semana (terça e 
quinta-feira, ou segunda e quarta-feira), conforme a Programação. O leite  deverá ser entregue em todas as Instituições 
(urbanas e rurais) diariamente, devendo-se respeitar o horário de entrega que será das 06:30 horas até às 07:30 horas. O pão deverá 
ser entregue em todas as Instituições (urbanas e rurais) no dia do seu consumo, devendo-se respeitar o horário de entrega que será das 
06:30 horas até às 07:30 horas. 
 
6. Apresentar, no momento de assinatura da Ata de Registro de Preço, relação dos veículos que realizarão o transporte 
dos produtos, acompanhada de original ou cópia autenticada dos Certificados de Vistoria dos veículos concedidos 
pela autoridade sanitária competente, Lei 1783 – Art. 90. 
7. Responsabilizar pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, bem como 
pelo seu descarregamento, por entregadores, próprios ou terceirizados,trajando uniforme da licitante vencedora, 
instruídos a comportar-se com gentileza dentro das escolas. 

8. Em cada ponto de entrega a balança deverá ser colocada na porta do almoxarifado das Escolas e Creches. Todos os 
produtos serão pesados e conferidos os pesos e qualidades pelo recebedor autorizado; 

9. Transportar os produtos em veículos fechados e em boas condições de higiene e entregá-los nos locais e datas 
estipulados pela Secretaria solicitante, observando-se o estipulado na Instrução Normativa Conjunta SARC/ Anvisa/ 
Inmetro nº 009, de 12 de novembro de 2002, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou outra que vier 
a substituí-la 

10.Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 
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11. Garantir a boa qualidade dos produtos, bem como o fornecimento dos itens conforme especificados na proposta e de 
acordo com as amostras apresentadas na Licitação. 

12. Substituir, imediatamente, às suas expensas, todo e qualquer produto julgado em desacordo com a especificação do 
Anexo I deste Edital, em tempo hábil para sua utilização no dia programado, bem como repor aqueles faltantes, no 
prazo de 24 horas (vinte e quatro); 

13. Atender, prioritariamente, pedidos de emergência da SEMED, em prazo não superior a 12 (doze) horas; 
14. Remeter à SEMED as Guias de entrega dos Gêneros perecíveis, devidamente assinadas e carimbadas pelos 
responsáveis, para conferência junto com a Nota Fiscal e o recibo assinado por cada unidade recebedora, contendo a 
quantidade e a avaliação dos produtos, bem como qualquer observação feita pela mesma ou pela empresa fornecedora. 

 15.A empresa vencedora deverá dar total assistência técnica à SEMED durante a vigência da Ata; 

16. Na falta do produto estabelecido no cronograma, caberá ao fornecedor comunicar com o mínimo de 96 (noventa e 
seis) horas de antecedência da sua entrega. 
17. Os produtos solicitados não poderão ser substituídos, sem a autorização prévia da SEMED, mesmo que sejam por 
produtos de qualidades equivalentes. 
 
18. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (DOZE) meses, contados a partir da data de assinatura da mesma. 
 
19. Os valores devidos pelo Município de Itajubá serão pagos, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo 
(formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos 
fiscais, inclusive comprovantes da regularidade social. 
 
20. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no 
mercado e assim controlados pela Administração. 
 
21. Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação das 
especificações, qualidade e quantidade, e conseqüentemente aceitação, no prazo de 03 (três) dias a contar do 
recebimento provisório. 
 
22. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária: 

 
02.05.01.27.812.0010.2031.3.3.90.30.00 
02.08.01.10.122.0012.2049.3.3.90.30.00 
02.08.01.10.301.0012.2211.3.3.90.30.00 
02.08.01.10.301.0020.2051.3.3.90.30.00 

02.12.04.12.306.0006.2183.3.3.90.30.00 
02.12.04.12.306.0007.2109.3.3.90.30.00 
02.13.01.15.122.0021.2117.3.3.90.30.00 

 
23. Este registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada 
a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de 
condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
24. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções: 

a) O não cumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 
b) advertência por escrito; 
c) multa 
d) suspensão temporária de até 05 (cinco) anos em participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
f) O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de 

atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do 
respectivo valor total 

g) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total 
da obrigação, punível com as sanções previstas neste subitem, como também a inexecução total do contrato. 

h) O descumprimento do prazo para a retirada da Ata de Registro de Preços ou a recusa em aceitá-la implicará na 
cobrança de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Ata de Registro de Preços e no impedimento 
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de contratar com o Município de Itajubá pelo período de até 05 (cinco) anos, a critério da Administração do 
Município de Itajubá. 

 
25. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do artigo 78. 
da Lei Federal nº.8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da 
Imprevisão. 
 
26. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 146/2014. 
 

27.  O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através  do  Sr ...................................., representante 
da Secretaria Municipal de Educação; do  Sr ...................................., representante da Secretaria Municipal de Saúde; do  
Sr ...................................., representante da Secretaria Municipal de Semob. 
 
28. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº 146/2014, a Nota de Empenho com os 
termos aditados  e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 

29. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Itajubá - 
MG, esgotadas as vias administrativas.  
 
30. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Sr. 
.........................................., qualificados preambularmente,  representando a detentora. 
 

 
 

Itajubá, ____ de ______________ de 2014. 
 

 
 
 

_______________________________ 
Detentora da Ata 
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ANEXO VIII 
 

                MINUTA DO CONTRATO Nº ----2013 
 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA ......................................., 
QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE ITAJUBÁ E A 
EMPRESA .................................... 

 
Pelo presente Contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO DE 

ITAJUBÁ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.025.940/0001-09, com sede localizada 
na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato 
representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o Sr. Rodrigo Imar Martinez Riêra, brasileiro, solteiro, 
portador do Registro Geral nº M-6.682.951 emitido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.814.606-87, 
residente e domiciliado na Avenida BPS, nº 493, Bairro Pinheirinho, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 
37.500-183 doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e a empresa........................, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº................, com sede na........................, nº.........., Bairro ................, 
Município de .................., Estado de ..............., CEP ..................., neste ato representada por seu representante legal o 
Sr.........................., brasileiro, ..................., portador do Registro Geral nº......................, inscrito no CPF/MF sob o nº 
........................, residente e domiciliado na Rua ........., nº............ Bairro.................., Município de ................, Estado de 
................, CEP .........., doravante simplesmente denominada de CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado, 
regendo-se pela legislação pátria aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas cláusulas a seguir declinadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PROCEDIMENTO 
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo Licitatório nº xxx/2014 na 
modalidade Pregão nº xxx/2014, com fundamento na Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com a execução do presente contrato de fornecimento de produtos correrá a conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  

02.05.01.27.812.0010.2031.3.3.90.30.00 
02.08.01.10.122.0012.2049.3.3.90.30.00 
02.08.01.10.301.0012.2211.3.3.90.30.00 
02.08.01.10.301.0020.2051.3.3.90.30.00 

02.12.04.12.306.0006.2183.3.3.90.30.00 
02.12.04.12.306.0007.2109.3.3.90.30.00 
02.13.01.15.122.0021.2117.3.3.90.30.00 

 
Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o exercício em curso, 
decorrentes de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
pactuado, correrão à conta de dotações que serão consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais subseqüentes, nas 
mesmas funções programáticas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto ao REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, SECOS E PERECÍVEIS, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ, conforme especificações previstas no ANEXO I do Processo Licitatório 
nº 264/2014 
  
CLAUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 
O contrato terá vigência de doze – 12 – meses contados a partir de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as partes se obrigam a: 
I – CONTRATANTE: 
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a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação do serviço e qualidade dos produtos 
fornecidos; 
b) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado; 
c) realizar os devidos pagamentos; 
d) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presente contrato.  
 
II – CONTRATADA: 
a) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como 
assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas neste instrumento; 
b) manter a qualidade dos produtos fornecidos; 
c) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência ao representante legal do 
CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 
d) apresentar Fatura/Nota Fiscal. A fatura deve ser detalhada e deverá discriminar todos os produtos fornecidos, e outras 
informações que se fizerem necessárias; 
e) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade do fornecimento dos produtos e 
prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelo CONTRATANTE; 
f) responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE e ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
quando da execução deste contrato; 
g) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR 
O valor do presente Contrato será de R$............. (.........................................................), conforme especificado abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1.      
VALOR TOTAL:........................................................................................................................ 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORNECIMENTO 
I. A entrega dos produtos (Gêneros Secos) deverá ser no Almoxarifado Central, sito à Rua Miguel Braga, 740 , 
Bairro Boa Vista no horário das 07:00 às 16:00 no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar do 
recebimento da ordem de Compras. 
 
II. Os produtos perecíveis deverão ser entregues em até 48 Horas em locais determinados pelo Depto de Merenda 
Escolar, das 7 às 16 horas, conforme (ANEXO IX); ou conforme programação das demais Secretarias 
solicitantes. 
 
III. Os produtos (carnes, salsicha, lingüiça, bebida Láctea, bolos) deverão ser entregues em locais determinados pela 
Secretaria de Educação conforme anexo IX do edital e terá entrega mínima de duas vezes por semana (terça e 
quinta-feira, ou segunda e quarta-feira), conforme a Programação. O leite  deverá ser entregue em todas as Instituições 
(urbanas e rurais) diariamente, devendo-se respeitar o horário de entrega que será das 06:30 horas até às 07:30 horas. O pão deverá 
ser entregue em todas as Instituições (urbanas e rurais) no dia do seu consumo, devendo-se respeitar o horário de entrega que será das 
06:30 horas até às 07:30 horas. 
 
IV. Apresentar, no momento de assinatura da Ata de Registro de Preço, relação dos veículos que realizarão o transporte 
dos produtos, acompanhada de original ou cópia autenticada dos Certificados de Vistoria dos veículos concedidos 
pela autoridade sanitária competente, Lei 1783 – Art. 90. 
V. Responsabilizar pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, bem como 
pelo seu descarregamento, por entregadores, próprios ou terceirizados,trajando uniforme da licitante vencedora, 
instruídos a comportar-se com gentileza dentro das escolas. 
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VI. Em cada ponto de entrega a balança deverá ser colocada na porta do almoxarifado das Escolas e Creches. Todos os 
produtos serão pesados e conferidos os pesos e qualidades pelo recebedor autorizado; 

VII. Transportar os produtos em veículos fechados e em boas condições de higiene e entregá-los nos locais e datas 
estipulados pela Secretaria solicitante, observando-se o estipulado na Instrução Normativa Conjunta SARC/ Anvisa/ 
Inmetro nº 009, de 12 de novembro de 2002, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou outra que vier 
a substituí-la 

VIII.Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 

IX. Garantir a boa qualidade dos produtos, bem como o fornecimento dos itens conforme especificados na proposta e de 
acordo com as amostras apresentadas na Licitação. 

X. Substituir, imediatamente, às suas expensas, todo e qualquer produto julgado em desacordo com a especificação do 
Anexo I deste Edital, em tempo hábil para sua utilização no dia programado, bem como repor aqueles faltantes, no 
prazo de 24 horas (vinte e quatro); 

XI. Atender, prioritariamente, pedidos de emergência da SEMED, em prazo não superior a 12 (doze) horas; 
XII. Remeter à SEMED as Guias de entrega dos Gêneros perecíveis, devidamente assinadas e carimbadas pelos 
responsáveis, para conferência junto com a Nota Fiscal e o recibo assinado por cada unidade recebedora, contendo a 
quantidade e a avaliação dos produtos, bem como qualquer observação feita pela mesma ou pela empresa fornecedora. 

 XIII.A empresa vencedora deverá dar total assistência técnica à SEMED durante a vigência da Ata; 

XIV. Na falta do produto estabelecido no cronograma, caberá ao fornecedor comunicar com o mínimo de 96 (noventa e 
seis) horas de antecedência da sua entrega. 
XV. Os produtos solicitados não poderão ser substituídos, sem a autorização prévia da SEMED, mesmo que sejam por 
produtos de qualidades equivalentes. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas. 
§ 1º. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em dia com 
suas obrigações para com sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com 
o INSS e com o FGTS. 
§ 2º. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão ser entregues no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 
37.500-000, nos dias úteis no horário das doze às 17 horas. 
§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos vencimentos, 
implicará na incidência de sanções previstas na legislação pátria. 
§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual. 
 
CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 

O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através  do  Sr ...................................., representante da 
Secretaria Municipal de Educação; do  Sr ...................................., representante da Secretaria Municipal de Saúde; do  
Sr ...................................., representante da Secretaria Municipal de Semob. 
 
Parágrafo único. A Fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES 
Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5% – sobre o valor 
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o 
limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  
§ 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 
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I – advertência;  

II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato; 

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a dois – 02 – anos e, 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
§ 2º. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio 
da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 – dias úteis da data em que for oficiada a pretensão do CONTRATANTE 
no sentido da aplicação da pena.  
§ 3º. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência 
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da data da 
notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.  
§ 4º. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo 
CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em 
agência bancária devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da 
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do 
OBJETO. 
 
Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 
financeira prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESILIÇÃO 
O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicações expressas, 
com antecedência mínima de trinta – 30 – dias. 
 
Parágrafo Único. Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESOLUÇÃO 
O Contrato poderá ser resolvido: 
I – por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse público, reduzido a termo no respectivo processo; 
II – por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos 
da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
III – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos: 
a) falência ou liquidação da CONTRATADA; 
b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da mesma com outra empresa, sem 
a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE; 
c) extinção da CONTRATADA. 
 
Parágrafo único. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa à CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da Lei nº. 8666/1993 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  DA PUBLICAÇÃO 
Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e observadas as 
disposições legais pertinentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA : DA EXTENSÃO 
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos termos em 
que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e fielmente cumpri-lo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA : DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência deste Contrato. 
 
E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, ciente das obrigações 
contraídas e das conseqüências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor e forma. 

 
 
 

Itajubá-MG, ..... de ................................ de 2014. 
 

 
 

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
Rodrigo Imar Martinez Riêra 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 
 
 

 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 
 
VISTO DO PROJU:  
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ANEXO IX 
 
 
       ENDEREÇOS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Nº ESCOLA MUNICIPAIS ENDEREÇO BAIRRO 

1.  C.I.E.M. Desembargador Francisco Pereira Rosa Rua Alberico Galo, 410 Rebourgeon 
2.  C.I.E.M. Profª. Geralda Cerávolo Rodrigues Rua Angelo Marzullo, 29 S. Antonio 
3.  E.M. Dr. Antônio Salomon  Rua Gabriel R. da Silva, 241  Cruzeiro 
4.  E.M. Dr. Xavier Lisboa  Rua Dr. Ivo Martins Menezes, 130 Varginha 
5.  E.M. Francisco Pereira Coutinho - CAIC Rua Projetada 7, s/nº Novo Horizonte 
6.  E.M. Padre Donato Sebastião F. da Costa, 701 Sta. Rosa 
7.  E.M. Profª Isaura Pereira dos Santos Avenida Wagner Machado, 320 Açúde 
8.  E.M. Professor Carmo Cascardo  Rua Miguel Viana, s/n Morro Chic 
9.  E.M. Santo Agostinho  Praça Dom Bosco, 35 Avenida 
10.  E.M. São Judas Tadeu  Rua Álvaro Seabra, 98 Jard. Bernad. 
11.  E.M. São Sebastião Rua Salvador C. de Sales, 321 Rodovia 
12.  E.M. São Vicente de Paulo Avenida São Vicente de Paulo, 450 São Vicente 
13.  E.M. Teodomiro Santiago  Rua José Joaquim, 63 Varginha 
14.  E.M. Wenceslau Neto  Rua Geraldino Campista, s/n Vila Podis 
15.  Escolas Rurais (serão entregues no Depósito da Merenda Escolar) Rua Abel dos Santos, 33 Avenida 
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Nº CRECHES, CENTROS MUNICIPAIS E CRECHES 
CONVENIADAS 

ENDEREÇO BAIRRO 

1. C.M.E.I Alex Honório da Silva 
Rua Joana Anibelli Romano, 370 Rebourgeon 

2. C.M.E.I Gasparina Maia 
Avenida Wagner Machado, 320 Açude 

3. C.M.E.I Maria Adami Lamóglia  
Rua Projetada 07, s/nº N. Horizonte 

4. C.M.E.I Maria Emília Mauad  
Avenida José de Souza Nogueira, s/N Stª Rosa 

5. C.M.E.I Sebastião Carlos de Oliveira 
Rua Benjamim Firmo Mariano, 168 Vila Izabel 

6. C.M.E.I Sebastião G. de Oliveira 
Rua Salvador Cirilo de Sale,51 São Sebastião 

7. C.M.E.I Vivi Sanches de Mendonça 
Rua Joaquim Vieira Pinto, s/nº São Vicente 

8. Casa da Criança 
Praça Dom Bosco,35 Avenida 

9. Creche N. Sra. de Lourdes  
Rua Carmem Podis Grilo, 164 N.Sra Lourdes 

10. Creche Padre Moye  
Rua Geraldo Pereira Renó, 208 Santa Luzia 

11. Lar de Meimei 
Rua Francisco Masseli, 32  Centro 

12. Lar Infantil Irmã Mª. Auxiliadora  
Rua Arlindo Vieira de Goulart, 62 Cruzeiro 

13. Apae 
Rua Francisco Masseli, 17 Centro 

14. Escola de Educação Especial Novo Tempo 
Rua Olegário Maciel, 1 Avenida 

15. Creche Os Pequeninos 
Rua Maria Adelaide de Mendonça, 540 Rebourgeon 

16. Creche (a ser inaugurada) 
Rua Capitão Chaves, 187 Varginha 

17. Creche (a ser inaugurada) 
Av BPS, 1.800 Cruzeiro 

  


