
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
                          CNPJ: 18.414.565/0001-80

Praça Theopompo de Almeida, 250 – Centro, Pedra Azul/MG – CEP.: 39.970-000 – email: pamglicita@yahoo.com

PROCESSO LICITATÓRIO 099/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2017

1 - PREÂMBULO:

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL - ESTADO DE MINAS 
GERAIS, sito na praça Theopompo de Almeida, nº 250 - Centro, através da Prefeita 
Municipal, torna público que seu Pregoeira instituída pela Portaria nº 089/2017, de 27 de 
março de 2.017, estará reunida com sua equipe de apoio, para recebimento das documentações 
e proposta para licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE 
PREÇOS do tipo “Menor Preço Por Item”, o qual será processado e julgado de 
conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 
subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Decreto nº 
7.892/2013, Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

1.2. Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, 
ocorrerão em sessão pública e deverão ser entregues no máximo até às 09:00 horas do dia 
27/06/2017. 

1.3. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Prefeitura Municipal de Pedra 
Azul ou solicitado pelo site: www.pedraazul.mg.gov.br. Outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (33) 3751-1047 ou no setor de Licitações e Contrato, desta Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 14:00 às 18:00 horas. A Comissão de 
Licitações não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles 
interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO:

2.1 O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AS 
FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE 
LIMPEZA E UTILIDADES DOMÉSTICAS.

2.2 As quantidades e as descrições detalhadas dos produtos objeto deste edital, constam no 
Termo de Referencia, anexo I, o qual faz parte integrante deste Edital.

3 - DA ABERTURA:

3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo (a) pregoeiro (a), 
a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no 
preâmbulo deste edital.

DATA DA ABERTURA: 27/06/2017
HORA: 09h00min 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Pedra Azul
RUA: Praça Theopompo de Almeida, 250 - Centro.
CEP: 39.970-000 - Pedra Azul/MG
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4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1.1 - Para fins de comprovação da condição de Micro ou Empresas de Pequeno Porte 
assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006, as Licitantes deverão apresentar declarações 
contidas no ANEXO IX e X deste Edital.

4.3 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública;
c) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação;
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio. 
e) Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal de Pedra 

Azul.

5 - DO CREDENCIAMENTO:

5.1 No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, as licitantes deverão estar 
representadas por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços, 
interpor e desistir de recursos em qualquer fase da licitação, bem como praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame.

5.2 No ato do credenciamento, o representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro 
(a) ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, documento de 
identificação com foto e os seguintes documentos:

a) Declaração de Comprometimento de Habilitação (conforme modelo em Anexo VII);
b) Procuração publica ou particular do representante legal da empresa, comprovando os 

poderes para formular lances verbais de preços, em conformidade com o item 5.6, 
acompanhada dos documentos de identificação;

c) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso:
I registro comercial, no caso de empresa individual;
II ato constitutivo, estatuto ou contrato social, ou Certificado da Condição de Micro 
Empreendedor Individual, 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, (caso o contrato social em vigor não apresente o 
nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a mesma deverá 
apresentar também a alteração que contenha estes dados).
III Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;
IV 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;
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d) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
(para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:

I Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC 
(Conselho Regional de Contabilidade), com reconhecimento de firma, de que a 
mesma se enquadra nos Termos da Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de 
Empresa de Pequeno Porte, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da 
abertura da licitação. Anexo IX.

II Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123/06, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura da 
licitação. Anexo X.

Parágrafo Único – Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados acima 
para efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.

5.3 A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida no subitem 5.2, 
alínea “a” deste Edital implicará em não recebimento, por parte do Pregoeiro (a), dos 
envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da 
licitante no certame licitatório.

5.4 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no subitem 5.2, alínea “d” 
deste edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado 
garantido pela Lei Complementar 123/06.

5.5 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a 
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 
edital, por sua representada.

5.6 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, somente será aceita 
com FIRMA RECONHECIDA DE DIRIGENTES, sócios ou proprietários da empresa 
proponente e deverá ser apresentada cópia autenticada 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.

5.7 – A ausência de representante não excluirá a licitante do certame e seus envelopes 
serão admitidos desde que atendam as exigências do edital e venham acompanhados dos 
documentos descritos nas alíneas “A, C e D” do item 5.2, prosseguindo-se com os demais 
atos do pregão mesmo com essa ausência.

5.7.1 - A ausência de representante legal 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 (a) Pregoeiro (a), ficando a licitante impedida de se 
manifestar durante os trabalhos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
                          CNPJ: 18.414.565/0001-80

Praça Theopompo de Almeida, 250 – Centro, Pedra Azul/MG – CEP.: 39.970-000 – email: pamglicita@yahoo.com

6 – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO: 

6.1 Terminada a fase de credenciamento o (a) Pregoeiro (a) receberá os envelopes de Proposta 
e Habilitação de todos os licitantes, inclusive dos não credenciados, que deverão estar 
identificados conforme segue:

ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017
DATA DA ABERTURA: 27/06/2017
HORA: 09h00min

ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017
DATA DA ABERTURA: 27/06/2017
HORA: 09h00min

6.2 Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser apresentados 
em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo (a) Pregoeiro (a) ou 
por servidor lotado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Pedra Azul – 
MG, ou ainda pela juntada da (s) folha (s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido 
publicado(s).

6.3 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).

6.4 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.

6.5 A autenticação, quando feita pelo (a) pregoeiro (a) ou por servidor integrante da equipe de 
apoio da Administração Municipal de Pedra Azul-MG, poderá ser efetuada, em horário de 
expediente ou no momento da presente sessão, na sala de licitações do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG, situada na Praça Theopompo de Almeida, 250 – 
Centro, Pedra Azul, no horário das 14:00 às 18:00 (horário local).

6.6 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.
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6.7 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.

6.8 Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o (a) Pregoeiro (a) 
promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e 
rubricando todas as suas folhas.

6.9 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):

7.1 O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante e demais 
documentos, que deverá atender aos seguintes requisitos:

I – Ser apresentada em formulário próprio do licitante contendo as mesmas informações 
exigidas no Anexo II deste Edital, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no 
idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas 
todas as folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, 
contendo o preço de cada item, expresso em reais (R$), com até 2 (dois) dígitos após a 
vírgula no valor unitário, em algarismo arábico, conforme o formulário mencionado 
acima, devendo todas as folhas ser rubricadas;

II – Apresentar a marca do item ofertado, bem como preços completos, computando todos 
os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os 
impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;

III – Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail).

7.2 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

7.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto.

7.4 A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1, inciso II deste Edital.

7.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório.
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7.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

7.7 A proposta terá validade obrigatória de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura 
dos envelopes. 

7.8 A proposta não poderá ser alterada nos quantitativos dos itens bem como na especificação 
dos mesmos, sendo que quaisquer alterações feitas serão desconsideradas, valendo as 
especificações constantes da Planilha de Preços do presente edital.

7.9 O valor apresentado para o item cuja especificação tenha sido alterada pelo proponente 
será considerado válido para a especificação constante daquele item descrito no edital.

7.10 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no 
preâmbulo deste edital.

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2):

8.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

8.2 - Documentação relativa à regularidade fiscal, econômico-financeira e técnica:

8.2.1- Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante 
que irá faturar e entregar o objeto licitado.

8.2.2 - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL/ PREVIDÊNCIA SOCIAL – 
certidão unificada Federal de acordo Portaria MF nº 358 de 05/09/2015 alterada pela 
Portaria MF nº 443 de 17/10/14 (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais/Sociais), expedida pela Receita Federal;

8.2.3 - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL por meio da apresentação 
de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa, relativa ao ICMS – Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria do Estado da Fazenda;

8.2.4 Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL por meio da apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos mobiliários, expedida 
pela Secretaria Municipal sede da licitante;

8.2.5 Alvará de funcionamento expedido pela prefeitura da sede da licitante;

8.2.6 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) 
demonstrando situação regular.
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8.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, expedida pela Tribunal Superior do 
Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho na 
Internet.

8.2.8 Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da 
licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da realização da licitação; 

8.2.9 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 anexo VI deste edital.

8.2.10 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo 
do anexo V deste edital.

8.2.11 Todos os documentos acima referidos deverão estar com prazo de validade em vigor na 
data de abertura dos envelopes contendo a habilitação dos interessados. Caso o documento não 
especifique o prazo de validade, considerar-se-á válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a 
data de sua expedição/emissão.

8.2.12 Os documentos relacionados no subitem 5.2 (a, b, c e d) não precisarão constar no 
envelope “Documentação de Habilitação”, uma vez que serão apresentados para 
credenciamento neste Pregão.

9 - DO JULGAMENTO:

9.1 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 deste Edital.

9.1.1 - 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.

9.1.2 – 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.

9.2  Etapa de Classificação de Preços:

9.2.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.

9.2.2 O (a) Pegoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados.
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9.2.3 O (a) Pegoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 
todas as licitantes.

9.2.4 O (a) Pegoeiro (a) 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 
10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos 
lances verbais.

9.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, O (a) Pegoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o 
máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas.

9.2.6 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.

9.2.7 O (a) Pegoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), ao apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de 
valor.

9.2.8 O (a) Pegoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o 
item a ser adquirido.

9.2.9 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.

9.2.10 A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pelo (a) Pegoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na 
final da etapa competitiva.

9.2.11 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.

9.2.12 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o (a) Pegoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito.

9.2.13 Se a oferta não for aceitável, o (a) Pegoeiro (a) 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.

9.2.14 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.
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9.2.15 Nas situações previstas nos subitens 9.2.10 e 9.2.13, o (a) Pegoeiro (a) poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a 
administração.

9.2.16 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante ás sanções 
administrativas constantes do item 17, deste Edital.

9.2.17 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais 
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão.

9.2.18 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta.

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1 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 03 (três) dias, 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.

10.2 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 (a) à licitante vencedora.

10.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

10.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
na Prefeitura municipal de Pedra Azul-MG, sito na Praça Theopompo de Almeida, 250 – 
Centro, Pedra Azul – Centro – CEP 39.970-000 Pedra Azul-MG;

10.5 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo (a) Pregoeiro (a), que consultará 
as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, 
que só serão conhecidos os recursos manifestados com registros em Ata.

11 – DAS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Administração 
Municipal e a licitante vencedora, serão formalizadas através de Ata de Registro de Preços, 
observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na 
proposta do licitante vencedor.

11.2 – A Administração Municipal convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a 
Ata de Registro de Preços, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir da convocação.
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11.3 – O prazo estipulado no subitem 11.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração Municipal.

11.4 – O (a) Pregoeiro (a) poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços 
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.

11.4.1 – O fornecedor que não comparecer para assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do 
prazo estipulado no item 11.2 e 11.3, ou se recusar em assinar a presente Ata será submetido às 
penalidades descritas no Artigo 7º da Lei 10.520/02.

11.5 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da 
data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município.

11.6 - A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que 
dela poderão advir, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor 
do registro, em igualdade de condições.

11.7 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados 
trimestralmente na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a vigência da 
Ata de Registro de Preços.

11.8 - A Administração Municipal monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos 
produtos, de forma a avaliar o preço praticado no mercado, podendo rever os preços 
registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados ou de fato que 
eleve os custos dos produtos registrados.

11.9 - O fornecedor será liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante 
requerimento fundamentado com apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de 
matérias primas, listas de preços de fabricante etc), que não pode cumprir as obrigações 
assumidas devido ao preço de mercado ter se tornado superior ao preço registrado.

11.10 - Na hipótese de não-aceitação da justificativa apresentada, será aplicada a penalidade 
correspondente à inexecução total – 30% (trinta por cento) sobre o valor constante da nota de 
empenho – caso a empresa não mantenha o compromisso assumido.

11.11 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 
os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época 
do registro – equação econômico-financeira.

11.12 - Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior à média daqueles 
apurados pela Administração Municipal para o objeto pesquisado.
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11.13 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, no todo ou em 
parte, nas situações previstas abaixo:

I) Por iniciativa da Administração:

a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho 
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de 
cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, 
incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será 
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados 
poderá não ser aceita pela Administração Municipal de Pedra Azul, facultando-se a este, neste 
caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as 
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro 
de Preços, a Administração Municipal de Pedra Azul poderá, a seu exclusivo critério, 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra 
integralmente a condição contratual infringida.

12 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:

12.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 
7.1 deste edital, fixo e irreajustável.

12.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio 
econômico-financeiro da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme disposto no Art. 65, 
alínea “d” da Lei 8.666/93.

12.3 – No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar 
formalmente a Administração Municipal de Pedra Azul, devidamente acompanhada de 
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documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado 
à procuradoria jurídica do município para o devido parecer.

12.4 - Em caso de redução nos preços dos itens licitados, a empresa fica obrigada a repassar ao 
município o mesmo percentual de desconto.

13 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

13.1 – A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios, 
cujo Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de 
Detalhamento a ser publicado oportunamente.

13.2 – Os itens licitados poderão ser solicitados por meio de Ordem de Compras ou poderá ser 
formalizado Contrato com entrega parcelada durante o período de vigência da Ata de Registro 
de Preços.

13.3 – Para efeito deste registro considera-se Ordem de Compras, aquela solicitação em que o 
quantitativo deverá ser entregue em sua totalidade. 

13.4 – O contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo vigente da Ata de 
Registro de Preços sobre o saldo remanescente do item, por prazo a ser determinado pela 
Administração, conforme a minuta anexa ao Edital.

14 – DO FORNECIMENTO:

14.1 – Os materiais serão solicitados de forma PARCELADA, conforme a necessidade do 
município e deverão ser entregues no Almoxarifado Central pelo prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

14.2 – A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser 
recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

14.2.1 – O prazo para a troca do material recusado será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data da solicitação de troca de produto.

14.3 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com 
apresentado na proposta.

14.4 – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimento 
solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota 
Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.
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15 - DO PAGAMENTO:

15.1 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Pedra Azul/MG, em até 30 
(trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no Setor 
Financeiro da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada.

15.2 – Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluis após a sua reapresentação.

15.3 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas 
de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicados em 
decorrência da irregular execução contratual.

15.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 
outros CNPJs.

15.5 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da 
empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento, 
bem como, devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Setor de 
Compras/Secretaria Solicitante dos produtos. Não será aceita a emissão de boletos bancários 
para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

15.6 - O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra 
em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação 
das Certidões Negativas de Débito Federal, com o FGTS e com a Justiça do Trabalho 
(CNDT).
 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

16.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da 
CONTRATADA:

I entregar com pontualidade os materiais solicitados.
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do 
respectivo fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos e fiscal do 
contrato, objeto da presente licitação.
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

16.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
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II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

17 – DAS PENALIDADES:

17.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 
por cento) 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 10% (dez por cento) do valor 
empenhado.

17.2. 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 art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I- advertência;
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III– suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

17.3. 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 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais.

17.4. 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 5 (cinco) 
dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação 
da pena.

17.5 – 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 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado 
judicialmente.

18 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:

18.1 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 Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 10.4 deste edital, 
cabendo ao pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo Fone (33) 3751 – 1047/1147.
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18.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos 
prazos legais.

18.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.

19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1 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 da 
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.

19.2 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.

19.3 É facultada ao Pregoeiro (a) ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo.

19.4 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, e a 
homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação.

19.5 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 
na Prefeitura Municipal de Pedra Azul, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário.

19.6 A Autoridade Superior Municipal, 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 art. 49, da lei n° 8.666/93.

19.7 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.

19.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente 
exclusivamente o Foro da Comarca de Pedra Azul-MG.

19.9 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.

19.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a).
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19.11 Fazem partes integrantes deste edital:

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Planilha de Proposta de Preços;

Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços

Anexo IV – Minuta do Contrato

Anexo V – Declaração de não emprego a Menor de Idade;

Anexo VI – Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação;

Anexo VII – Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação;

Anexo VIII – Modelo de Procuração;

Anexo IX – Modelo de declaração do contador lei 123/06;

Anexo X – Modelo declaração do representante legal da empresa lei 123/06;

19.12 A cópia completa deste edital poderá ser retirada no Setor de Licitações e Contratos 
sendo que o interessado deverá trazer o cd ou pen drive para a gravação do mesmo. Caso 
deseje retirar o edital impresso, deverá efetuar o pagamento de R$ 0,25 (vinte e cinco 
centavos) por página, mediante guia de recolhimento.

Pedra Azul, 06 de junho de 2017.

Deisiane Greisse Silva Batista
PREGOEIRA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AS FUTURAS AQUISIÇÕES DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E UTILIDADES 
DOMÉSTICAS.

GENEROS ALIMENTICIOS 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO
PREÇO 

UNITÁRIO 
MÉDIO

1 500 Kg

ACHOCOLATADO EM PÓ Achocolatado em pó, 
contendo Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite 
em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, 
B1, B2, B6, C, D3, e PP), estabilizante, lecitina de 
soja e aromatizantes. Contendo glúten, vitaminado, 
obtidas de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, 
cascas de semente de cacau e outros detritos 
vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do 
tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio, 
embalagem 1 kg. Embalagem em polietileno própria 
do fabricante.

 R$               14,22 

2 8000 Unid.

ACHOCOLATADO LÍQUIDO, pronto pra beber, 
composto de leite reconstituído. Embalagens Tetra 
Pack individuais de 200 ml, reembaladas em caixa 
de papelão vedadas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade de produto e atender as 
exigências do ministério da agricultura e DIPOA e 
do regulamento da inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega.

 R$                 1,20 

3 1200 Unid ÁGUA MINERAL – sem gás em embalagem de 
48x200ml  R$                 0,83 

4 300 Unid. ÁGUA MINERAL – sem gás em galão de 20 litros.  R$                 9,60 
5 300 Pct AMENDOIM – Torrado e moído, embalagem  R$                 8,33 
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plástica de 500g.

6 600 Pct

AMENDOIM TORRADO, pacote com 500 gramas - 
amendoim; torrado; sem pele; constituído de grãos 
inteiros, sãos, limpos e de primeira qualidade; sem 
fermentação e mofo; isento de sujidades, parasitas e 
larvas; validade mínima 06 meses a contar da 
entrega. Acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico-pacote. 

 R$                 7,71 

7 50 Kg

APRESUNTADO – Ingredientes: Carne suína, 
salmoura, amido, proteína isolada de soja, sal, 
açúcar, pimenta branca, proteína vegetal hidrolisada, 
aromas naturais de pimentas: vermelha, Jamaica e 
preta, estabilizante polifofato de sódio (INS 4521), 
realçador de sabor glutomatomonossódico (INS 
621), antioxidante eritorbarto de sódio (INS 316), 
conservador nitrito de sódio (INS 250) corante 
carmim (INS120), carne mecanicamente separada de 
ave e miúdos suínos. Sem glúten. Na embalagem 
deverá conter data de fabricação, data de validade e 
número do lote. Embalagem de 1 kg.

 R$               17,23 

8 2500 Pct

ARROZ BRANCO Subgrupo polido, classe longo, 
fino, agulha, TIPO 1, isento de matéria terrosa, 
pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com 
grãos inteiros. Acondicionado em embalagem de 
polietileno, transparente original do fabricante. 
Embalagem de 5 kg.

 R$               14,91 

9 3000 Pct

ARROZ PARBOILIZADO, isento de matéria 
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de 
umidade, com grãos inteiros. Acondicionado em 
embalagem de polietileno, transparente original do 
fabricante. Embalagem de 5 kg.

 R$               14,89 

10 40 unid AZEITONA VERDE em sachê de2 kg, em conserva 
inteira sem caroço, em conserva, preparada com os 
frutos curados na variedade preta, imersos em 
salmoura de concentração apropriada, em recipientes 
herméticos, coloração uniformes submetidos ao 
processo tecnológico adequado, atendendo as 
condições gerais alimentos. Produto, devidamente 
rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e 
quantitativo indicando claramente o peso líquido do 
produto drenado, o prazo de validade, marca 
comercial, procedência de fabricação, informação 
nutricionais, número do registro no órgão 
competente e demais dado conforme legislação 
vigente, reembalado de acordo com a praxe 
comercial. Prazo de validade mínimo de 12 meses a 

 R$               70,20 
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partir data de entrega do código sanitário.

11 300 Pct

BALA MASTIGÁVEL tipo caramelo, sabores 
diversos, sem teor alcoólico. Ingredientes: açúcar, 
xarope de glicose, gordura vegetal, sal e aroma 
artificial, embalagem 700 g.

 R$                 7,63 

12 500 Pct BATATA PALHA de ótima qualidade em 
embalagem de 500g  R$                 9,18 

13 2000 Unid.

BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE, sabores 
variados gramatura, tabela nutricional: -valor 
energético 190 calorias, 10%, carboidratos 28 g. 9%, 
proteínas 6 g 8%, gorduras totais 6 g 11%, gordura 
saturada 4 g 18%, gordura trans. – 0%, sódio – 80 
mg 3% . Com registro no SIF OU IMA OU SIM, 
com data de validade e fabricação, em embalagem 
mamuchinha (cabacinha) de 110 gramas . Validade 
de no mínimo 2 meses.

 R$                 2,95 

14 2500 Cx

BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Obtido pela 
mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 
outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O 
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Dupla embalagem. Primária 
em polietileno. Que seja de fácil mastigação. De 2,0 
Kg (caixa)

 R$               22,00 

15 5000 Unid. BISCOITO SALGADO (tipo pitstop OU SIMILAR) 
contendo embalagem 10 sachês com 27gr.  R$                 4,82 

16 800 CX

BISCOITO DOCE, TIPO ROSCA DE COCO, 
composição mínima: farinha de trigofortificada, 
açúcar, gordura vegetalhidrogenada, sal refinado, 
bicarbonato de sódio, amido de milho. Empacotado 
em plásticoatóxico, termosselado, isento de 
bolores,substâncias nocivas, odores e sabor 
estranhosao seu aspecto normal. Embalados em 
pacotes de 400g. Embalagem primária declarando 
amarca, peso líquido, nome e endereço dofabricante, 
prazo de validade (mínima de seismeses a contar da 
data de entrega) e lote,número de registro no órgão 
competente. Que seja de fácil mastigação.

 R$                 5,56 

17 1800 Cx BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e/ou 
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a 
processos de amassamento e cocção, fermentados ou 

 R$               14,58 
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não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de 
matérias sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Primária em polietileno. Que 
seja de fácil mastigação.  De 1,5 Kg (caixa).

18 150 KG

BOMBOM- tipo bola, com recheio a base de 
castanha de cajú, amêndoas ou avelãs, envolvido por 
uma camada de biscoito tipo waffer e coberto com 
uma camada de chocolate branco, com peso unitário 
entre 20grs a 25grs. características físico químicas 
por 20 gr de produto -valor calórico = máximo 100 
kcal -carboidratos = 10 a 15 gr proteínas = mínimo 
01grgorduras saturadas = máximo 02 em embalagem 
de 1kg.

 R$               37,05 

19 250 Unid

CALDO DE CARNE, Composto de sal, amido, 
glutamato monossódico, açúcar; alho, cebola, 
gordura vegetal, extrato de carne bovina e 
aromatizantes. contendo 12 cubos em embalagem de 
114grs.

 R$                 3,22 

20 3000 Pct

CANJICA DE MILHO AMARELO Grãos de milho 
provenientes da espécie Zeamay, L. que apresentam 
ausência parcial ou total do gérmen, em função do 
processo da escarificação mecânica ou manual 
(degerminação). Embalagem de polietileno original 
do fabricante 20x500g.

 R$                 1,80 

21 6000 KG

CARNE ACÉM ,Corte bovino de segunda. Quando 
fresca deve ter coloração vermelho-cereja brilhante, 
odor característico de carne fresca e certa 
elasticidade, capaz de fazê-la ceder à pressão dos 
dedos. A gordura deve ter coloração amarelo-clara, 
próxima à tonalidade da manteiga. Deve apresentar-
se com o carimbo de Inspeção válido, não podendo 
conter manchas de qualquer espécie, nem parasitos 
nem larvas. Odor e sabor característicos. Cor 
vermelha brilhante ou púrpura. Sem osso. Deverá ser 
entregue em (embalagens de 1kgou peça inteira, 
conforme solicitação. Congelada.

 R$               18,13 

22 300 PCT COENTRO seco e moído embalagem de 80grs.  R$                 1,50 

23 150 Pct

COLORAU (colorífero) Produto obtido do pó do 
urucum com a mistura de fubá ou farinha de 
mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve 
estar sem a presença de sujidade ou matérias 
estranhas. Embalagem de polietileno transparente e 
resistente. Embalagem de 500g.

 R$                 6,35 
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24 200 Pct

DOCE DE BANANA: composto por banana, açúcar 
e limão. o produto deve ser preparado com frutas 
sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos 
animais e vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Embalagem de 
1,5 kg, contendo prazo de validade e informações do 
produto e 50 embalagens individuais de 30g cada..

 R$               14,38 

25 200 Pct DOCE EM TABLETE, tipo doce de goiaba, peso 
20g, pacote c/ 50 unid.  R$               14,14 

26 3000 Unid

EXTRATO DE TOMATEproduto industrializado 
preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio 
máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de 
gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 
0,8 g de fibra alimentar. Embalagem original de 
fábrica em lata ou Tetra Pak 270g. Se em lata, esta 
não deve apresentar ferrugem, amassadura ou 
abaulamento.

 R$                 5,62 

27 500 Pct

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - 
produto obtido do trigo moído, limpo. Especial, Tipo 
1, enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina 
B9). Embalagem de polietileno original de fábrica, 
1kg.

 R$                 2,60 

28 2000 Pct

FARINHA PARA MINGAU, tipo cremogema, 
diversos sabores (multicereais, banana, chocolate, 
morango, côco e etc)o sabor será escolhido pelo 
solicitante, em embalagens de 500 g, que deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega.

 R$               12,31 

29 350 Pct

FEIJÃO CARIOCA Tipo 1, novo, de safra corrente, 
grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos 
ou parasitos e livre de umidade. Embalagem plástica 
de polietileno, transparente/atóxico ou de papel 
original de fábrica. De 5Kg.

 R$                 7,60 

30 2000 Kg

FEIJÃO PRETO Tipo 1, novo, de safra corrente, 
grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos 
ou parasitos e livre de umidade. Embalagem de 
polietileno original de fábrica. Em embalagem de 
1Kg.

 R$                 7,89 

31 700 Unid
LEITE DE COCO - Natural integral, concentrado, 
isento de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio. Embalagem de 500ml.

 R$                 7,28 
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32 5000 Lt

LEITE DE VACA tipo UHT, Leite Longa Vida 
Integral. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informação 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto e o número de registro no 
Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Deverá atender as especificações 
técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do 
Ministério da agricultura e do Abastecimento e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
produtos de origem animal. Validade mínima de 120 
dias a partir da data de entrega.

 R$                 3,98 

33 8000 Unid.

 LEITE EM PÓ INTEGRAL, fabricado a partir de 
matéria-prima selecionada, isento de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Livre 
de umidade e fermentação. Sem adição de soro de 
leite.Composição Nutricional: lipídio 26% (vinte e 
seis por cento). Aparência: pó fino sem grumos. Cor: 
amarelo claro. Cheiro e sabor próprios. Validade 
mínima de 12 meses. Rotulagem: de acordo com a 
legislação vigente. No rótulo da embalagem primária 
deverão estar impressas de forma clara e indelével as 
seguintes informações; identificação do produto, 
inclusive a classificação e a marca; nome e endereço 
do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e 
peso liquido; nº de registro no órgão competente; 
empilhamento máximo para armazenagem. Com 
SIF. Embalagem: - Primária: pacote de filme de 
poliester metalizado com polietileno, resistente, 
hermeticamente lacrado, contendo peso liquido de 
400g. Secundária: fardo de papel multifolhado, 
resistente, totalmente fechado com costura resistente 
com peso liquido de 10(dez) Kg a 25(vinte e cinco) 
quilos. Em embalagem de 400g.

 R$               11,02 

34 700 Kg

LINGUIÇA DE FRANGO É o produto cru e curado 
obtido exclusivamente de carne de frango, 
adicionada de gordura e ingredientes. Deve 
apresentar sabor, cor e odor característicos. Com 
carimbo de inspeção do órgão competente. Sem 
pimenta ou ingredientes picantes. Congelada.

 R$               14,92 

35 700 Kg

LINGUIÇA TOSCANA; Lingüiça calabresa, tipo 
toscana mista, ingredientes carne suína e frango, 
empacotada à vácuo em embalagem plástica de 3kg. 
Com certificado de Inspeção Estadual ou Federal. 
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 
entrega do produto.

 R$               16,23 
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36 200 Pct
LOURO É a folha do Laurusnobilis, de sabor 
aromático característico. Deve ser constituído de 
folhas sãs, limpas e secas. De 4g.

 R$                 1,58 

37 6000 Pct

MACARRÃO ESPAGUETE Produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum . Fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-la antes da cocção, 
não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. Embalagem de 
polietileno. Em embalagem de 1Kg.

 R$                 3,93 

38 3000 Pct

MACARRÃO ESPAGUETE Produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo sêmola/semolina. Fabricados a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-la antes da cocção, 
não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. Embalagem de 
polietileno. Em embalagem de 1Kg.

 R$                 4,44 

39 4000 Pct

MACARRÃO PARAFUSO; Massa seca com ovos,  
acondicionado em embalagem transparente 
intacta de 500g, a embalagem deverá  conter 
externamente  os  dados  de identificação,  
procedência, informações  nutricionais,  número de  
lote, data  de  fabricação, data  de  validade 
e condições  de  armazenagem.  Validade mínima  de 
6 meses  na  data  de entrega. Embalagem de 500g.

 R$                 3,90 

40 500 Pct

MASSA PRONTA PARA BOLO –VARIOS 
SABORES , apresentação em embalagem de 450g, 
que deve conter a parte externa os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
data de validade e numero do lote.

 R$                 5,90 

41 50 Unid

MILHO VERDE EM CONSERVA lata de 2kg: grão 
de milho em conserva sem adição de corantes e com 
adição de conservantes permitidos pela legislação 
vigente. 

 R$               20,37 

42 200 Pct

MISTURA PARA PÂO DE QUEIJO – finalidade: 
para fabricação de pão de queijo; ingredientes: 
fécula de mandioca, amido de mandioca, polvilho 
azedo, gordura hidrogenada, sal refinado, soro de 
leite em pó e aroma artificialde queijo, não contém 
glúten. Embalagem plástica de 500g.

 R$                 9,90 
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43 1000 Unid MINGAU NUTRIBOMsabores embalagem com 
350gr.  R$                 4,60 

44 7000 Unid

NECTAR DE FRUTA, nos sabores pêssego, goiaba 
e laranja, embalagem tetra pack com 200 ml, 
acompanhado de canudo, pronto para beber, 
validade de 12 meses a partir da data de fabricação. 
Fabricação não superior a 30 dias na data da entrega 
do produto. Embalagem secundária em caixa de 
papelão. 

 R$                 2,20 

45 3000 Dúzia

OVOS - brancos de galinha, tamanho grande, de 
primeira qualidade, frescos, isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo ministério da 
agricultura. Acomodados em cartelas e embalados 
em caixas contendo 360 unidades (30 dúzias) cada 
caixa de papelão, sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. 

 R$                 5,08 

46 8000 kg

PÃO FRANCÊS Produto obtido do amassamento e 
cozimento de massa preparada 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 branco 
– creme de textura e granulação fina não uniforme. 
Embalado em saco de polietileno de baixa 
densidade, atóxico e de primeiro uso, (Kg)

 R$               10,00 

47 5000 kg

PÃO PARA CACHORROQUENTE, com 50 
gramas cada - embalagem plástica atóxica, 
termosselada, contendo no máximo 50 pães. 
Embalado em saco de 0polietileno de baixa 
densidade, atóxico e de primeiro uso.

 R$                 9,93 

48 7000 Kg

PEITO FRANGO, Deve apresentar-se com carimbo 
de inspeção do órgão competente. Não deve 
apresentar gelo superficial, água dentro da 
embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada, por exemplo). Não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem 
larvas. O sabor e o odor devem ser característicos. A 
cor deve ser rosada. Sem tempero. Congelado.

 R$                 8,73 

49 600 und PÓ PARA PREPARO DE GELATINA Produto 
constituído de gelatina em pó, açúcar, aromatizantes, 
podendo ser adicionado de corantes aprovados. 
Devem ser preparados com ingredientes sãos e 
limpos, de primeira qualidade. Sabores morango, 
limão, abacaxi e uva. Embalagem primária com 

 R$                 1,36 
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identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, informação nutricional, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. Em embalagem de 1kg.

50 3500 Kg

POLPA de fruta, sabores diversos, 1ª qualidade, 
100% natural, não fermentado, não alcoólico e sem 
conservantes. Diluição: 01 kg para 08 litros de água, 
com rendimento total aproximado de 09 litros. Deve 
conter os dados de identificação do produto, 
informações nutricionais, procedência, CNPJ do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, 
peso líquido; Transporte: refrigerado; Validade: 
mínima de 05 meses, a contar da data da entrega. Os 
sabores serão definidos a cada encomenda, 
respeitando a aceitação dos alunos. Embalagem com 
identificação do produto,marca do fabricante, prazo 
de validade e capacidade, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde.Embalagem: primária – plástica 
transparente, atóxico, resistente, com 04 unidades 
com 250g. Secundaria: plástica transparente com 01 
kg.

 R$               26,80 

51 200 kg

POLVILHO – Fécula de mandioca. igem: mandioca; 
tipo:azedo; sem impurezas. Na embalagem devera 
constar a data de fabricação,de validade e o numero 
do lote – 1 kg

 R$                 7,50 

52 8000 Unid  PÓ PARA PREAPARO DE LEITE  , fabricado a 
partir de matéria-prima selecionada, isento de 
matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e 
vegetais. Livre de umidade e fermentação . 
Apresentando sabor idêntico ao natural de leite. 
Composição Nutricional : contendo menos de 20gr 
de carboidrato.  Aparência: pó fino sem grumos. 
Cor: amarelo claro. Cheiro e sabor próprios. 
Validade mínima de 12 meses. Rotulagem: de 
acordo com a legislação vigente. No rótulo da 
embalagem primária deverão estar impressas de 
forma clara e indelével as seguintes informações; 
identificação do produto, inclusive a classificação e 
a marca; nome e endereço do fabricante; data de 
fabricação, prazo de validade e peso liquido; nº de 
registro no órgão competente; Pacote de filme de 
poliester metalizado com polietileno, resistente, 
hermeticamente lacrado, contendo peso liquido de 

 R$               10,83 
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400g. 

53 600 Unid MISTURA PARA MINGAU sabores banana, cural, 
chocolate, coco e morango.  R$                 5,40 

54 3000 Pct PROTEÍNA DE SOJA - texturizada, pacote com 300 
gramas, validade mínima de 6 meses. Escura.  R$               11,55 

55 200 Kg

QUEIJO TIPO MUSSARELA de 1ª qualidade, com 
ingredientes leite, conservação 0 a10°C. Produto 
próprio para o consumo humano e em conformidade 
com a legislação sanitária em vigor. Apresentação 
em barra, acondicionada em embalagem plástica 
apropriada, transparente, limpa, resistente e 
inviolável. A embalagem original deverá ser a vácuo 
e conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do 
SIF e atender as especificações técnicas da ANVISA 
e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias a 
partir da data de entrega.Conservação em ambiente 
refrigerado

 R$               28,37 

56 4000 Unid

REFRIGERANTE sabor COLA LARANJA E 
GUARANÁ; igual ou similar a “Schin” com dados 
de identificação; data de fabricação; data de validade 
e com as seguintes especificações: água gaseificada; 
extrato de noz de cola; aroma natural; classificação: 
Normal; acidulante: ácido fosfórico - conservadores: 
benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de 
sódio; corante: caramelo tipo IV; Embalagem pet de 
2litros

 R$                 4,57 

57 100 Kg

SAL refinado, iodado, com granulação uniforme e 
cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilograma 
de acordo com a Legislação Federal Específica. 
Embalagem de polietileno de 1 kg.

 R$                 1,27 

58 200 kg TOUCINHO DEFUMADO, TIPO BACON; de boa 
qualidade, isento de aditivos ou substâncias 
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). Deverá ser 
acondicionada em embalagem primária constituída 
de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades 
e ou ação de microorganismos. em pacotes de 1 kg, 
devidamente selada, com especificação de peso, 
validade, produto e marca/procedência. Validade a 

 R$               22,48 
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vencer de no mínimo 3 meses. Validade de no 
mínimo 3 meses contados a partir da entrega, 
conforme contrato.

59 100 Kg

TOUCINHO  suíno, sem costela, acondicionado em 
saco plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado, e suas condições deverão 
estar de acordo com a NTA 04 (Decreto 12.486 de 
20/10/78).

 R$               69,80 

60 150 Unid

VINAGRE ; É o produto natural fermentado acético 
simples, isento de corantes artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais estranhos, livres de sujidades, 
matéria terroso e detritos animais e vegetais. 
Embalagem em PVC (policloreto de vinila). De 
750ml.

 R$                 9,06 

61 300 Kg

ALHO - Em cabeça boa qualidade, firme e intacto, 
sem lesões de origem físicas ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvidos. Tipo 
Branco

 R$               22,12 

62 1000 Kg

CEBOLA, tipo salada, lisa, com polpa intacta e 
limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos 
da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na 
casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre da maior parte possível de terra 
aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta 
de umidade externa anormal. De colheita recente. 
(Kg)

 R$               14,12 

63 800 Kg

CENOURA, características adicionais extra, de 
primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem 
lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e 
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida.

 R$                 4,63 

64 4000 Kg

BATATA INGLESA - características adicionais 
extra, de primeira qualidade, sem rama, fresca, 
compacta firme, sem lesões de origens físicas ou 
mecânicas. 

 R$                 4,48 

65 500 Kg

PIMENTÃO – espécie verde, características 
adicionais de primeira qualidade, sem fungos, 
consistência firme, tamanho médio a grande, sem 
lesões de origem física ou mecânica.                                 

 R$                 4,58 

66 2160 Kg MAÇÃ gala , de primeira qualidade, sem defeitos 
sérios, apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras. As frutas poderão apresentar ligeiras 
manchas na casca, desde que não prejudiquem a sua 

 R$                 4,93 
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aparência geral. É proibida a embalagem de madeira, 
sendo permitidas caixas plásticas.

67 1000 Kg

TOMATE É uma planta herbácea, de porte 
arbustivo, perene mas é cultivada como anual. 
Possui um sistema radicular aprumado e 
relativamente profundante. O seu porte pode variar 
entre erecto e semipostrado, atingindo alturas entre 
os 0,5 a 2 m. A forma do fruto do tomateiro pode ser 
redonda, alongada, piriforme ou outra. A cor do 
tomate, quando o fruto está maduro, pode ser 
amarela, rosada, laranja ou vermelha.

 R$                 4,93 

UTILIDADES DOMESTICAS
 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO MÉDIO

68 200 Unid
ABRIDOR DE LATAS E GARRAFA chapa 
temperada, acabamento zincado, comprimento 
aproximado 10cm .

 R$                 2,96 

69 40 Unid ALMOFARIZ em alumínio batido com capacidade 
para 1 litro.  R$               45,78 

70 60 Unid
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO resistente, tipo 
hotel, tamanho grande, medindo 45 cm x 32 cm x 6 
cm.

 R$               88,60 

71 200 Unid ASSADEIRA em aço inox, dimensões: 25x35x5 
cm  R$               95,43 

72 160 Unid ASSADEIRA em aço inox, dimensões: 30x50x5 
cm  R$               97,53 

73 100 Unid ASSADEIRA retangular em vidro de 2,5 litros.  R$               64,42 

74 1000 Unid
AVENTAL DE PVC impermeável com forro em 
tecido de poliéster com alça no pescoço e tiras para 
regulagem nas costas. Tamanho 70x120cm

 R$               30,65 

75 200 Unid BACIAS EM MATERIAL PLÁSTICO de boa 
qualidade com capacidade para 50 litros  R$               46,75 

76 200 Unid BACIAS EM MATERIAL PLÁSTICO de boa 
qualidade com capacidade para 10 litros  R$               45,30 

77 100 Unid. BACIAS EM MATERIAL PLÁSTICO de boa 
qualidade com capacidade para 5 litros  R$               18,07 

78 500 Pct BALÃO DE LÁTEX PARA FESTA; cores 
variadas, pacote com 100 unidades.  R$               26,90 

79 300 Unid
BALDES PLÁSTICOS de boa qualidade com 
capacidade para 10 litros com alça em metal ou 
plástico.

 R$               18,29 

80 250 Unid BALDES PLÁSTICOS de boa qualidade com alça 
em metal ou plástico com capacidade para 20 litros  R$               28,15 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
                               CNPJ: 18.414.565/0001-80

81 100 Unid BALDES PLÁSTICOS de boa qualidade com alça 
em metal ou plástico com capacidade para 13 litros  R$               30,30 

82 150 Unid BALDES PLÁSTICOS plástico com capacidade 
para 50 litros com tampa.  R$               55,82 

83 100 Unid BALDES PLÁSTICOS de boa qualidade com 
capacidade para 100 litros com tampa.  R$               90,00 

85 100 Unid BANDEIJA com alça em aço inox, dimensões 
43x33cm.  R$               15,22 

86 160 Unid 
BANDEIJA com alça em aço inox, OVAL, 
espessura: 0,7mm (podendo ser até 0,2mm para 
mais) dimensões: 30x45cm 

 R$               59,75 

87 300 Unid BORRIFADOR  com capacidade para 1,2 litro 
translucido.  R$               27,95 

88 50 kg BOBINA de saco plástico 20x30 transparente   R$               47,67 
89 50 kg BOBINA de saco plástico 5kg transparente  R$               20,00 
90 1000 Unid BUCHA DE ALUMÍNIO de boa qualidade.  R$                 2,92 

91 40 Unid
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, resistente para 
transportar pão, de cor branca. Dimensões 65 x 
44,5 x 40 cm.

 R$               59,80 

92 100 Unid. Caixa Plástica Agrícola Preta - Hortifruti - 60x40 
55x36x31  R$               36,85 

93 50 Unid.
Pallet de Plástico Superfície Vazada 1000 x 1200 x 
150mmPEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou 
PP (Polipropileno). Cor - PRETO

 R$               93,01 

94 60 Unid

CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 20 LITROS - 
Especificação: caldeirão em alumínio reforçado, 
com tampa e alças, para cozinha industrial, 
capacidade aproximada 20 litros

 R$             103,18 

95 60 Unid

CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 45 LITROS - 
Especificação: caldeirão em alumínio reforçado, 
com tampa e alças, para cozinha industrial, 
capacidade aproximada 45 litros

 R$             282,93 

96 80 Unid CANECO EM ALUMINIO de boa qualidade com 
capacidade para 1litros  R$               32,46 

97 150 Unid CANECO EM ALUMÍNIO de boa qualidade com 
capacidade para 02 litros  R$               23,70 

98 200 Unid CANECO EM ALUMINIO de boa qualidade com 
capacidade para 5 litros  R$               39,07 

99 5000 Unid CANECA DE VIDRO, Fritz vidro temperado 
incolor de 300ml.  R$                 9,13 

100 350 Unid CESTO TELADO em material plástico reciclado 
com capacidade para 10 litros  R$                 7,30 

101 400 Unid COADOR PARA CAFÉ em tecido tamanho 
grande  R$                 4,49 

102 300 Unid COADOR PARA CAFÉ em tecido tamanho médio  R$                 4,11 
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103 1000 Pct COLHER DESCARTÁVEL cristal para refeição, 
18cm, pacote com 50 unid.  R$               15,69 

104 150 Unid

COLHER DE SERVIR (ARROZ) em aço inox; 
características: totalmente feita em aço inox, peça 
com polimento em alto brilho. Comprimento total: 
50cm

 R$               56,55 

105 5000 Unid COLHERES DE SOPA em aço inox de boa 
qualidade.  R$                 3,56 

106 100 Unid

COLHER EM POLIETILENO MACIÇO 30CM, 
Colher fabricada em plástico de alta qualidade, 
inquebrável e impermeável. De fácil higienização, 
evitam a proliferação de bactérias, fungos e odores 
desagradáveis.

 R$               22,53 

107 200 Unid
COLHERES GRANDES em aço inox, peça com 
polimento em alto brilho, dimensões: 24,3x0,22cm 
aprox.

 R$               24,44 

108 100 Unid COLHER PARA CALDEIRÃO plana grande de 
polietileno medida 60x7x5x1cm  R$               39,41 

109 160 Unid
CONCHA GRANDE de alumínio com apoio no 
cabo para pendurar. Cabo - 49cm de comprimento; 
Concha - 12cm de diâmetro

 R$               36,28 

110 150 Unid CONCHA em aço inox média. Cabo 30cm e 
concha 9cm.  R$               54,50 

111 80 Unid CONCHA INDUSTRIAL, em aço inox grande, 
rasa, cabo 40cm.  R$               59,47 

112 5000 Unid COPO DE VIDRO tipo americano de 200 ml.  R$                 1,51 
113 1000 Unid COPO duplo em vidro de 340 ml.  R$                 4,83 

114 1500 Pct COPOS DESCARTÁVEIS de 200 ml de boa 
qualidade embalagem com 100 unidades  R$               10,80 

115 1500 Pct COPOS DESCARTÁVEIS para café de 50 ml de 
boa qualidade embalagem com 100 unidades  R$                 6,33 

116 4000 Unid COPO PLÁSTICO resistente, cor amarelo, verde, 
azul  com capacidade mínima de 200 ml.  R$                 3,66 

117 100 Unid DESENTUPIDOR PARA PIA com cabo de 
madeira aparelhada  R$                 6,43 

118 100 Unid DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIO com cabo 
de madeira aparelhada  R$               32,40 

119 80 Unid ESCORREDOR DE LOUCAS em plástico.  R$               38,44 

120 200 Unid ESCORREDOR DE ARROZ em alumínio com 
28cm de diâmetro.  R$               48,11 

121 100 Unid ESCORREDOR DE ARROZ em alumínio p/ 11 
kg.  R$             124,32 

122 150 Unid
ESCOVA PARA LAVAR VIDRARIAS, cerda 
80mm, pincel P.V (Ponta virada), cabo 170mm, 
diâmetro 10mm.

 R$               16,84 
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123 400 Unid ESCOVA PARA BICO E MAMADEIRA  R$               14,34 
124 80 Unid ESCUMADEIRA em aço inox pequena 32cm.  R$               20,26 

125 120 Unid ESPANADOR com penas de avestruz, leve e 
resistente comprimento 50cm.  R$               22,55 

126 60 Unid ESPÁTULA tipo pão duro, com base de silicone e 
cabo plástico.  R$               10,43 

127 150 Unid
FACA DE CARNES em aço inox com cabo de 
polietileno, 08 polegadas profissional.( TIPO 
ACOUGUEIRO)

 R$               29,03 

128 5000 Unid FACA DE MESA em aço inox de boa qualidade.  R$                 3,50 

129 200 Unid FACA DE SERRA para pão em aço inoxidável, 
com cabo em polipropileno, 12 polegadas  R$               18,68 

130 200 Unid FACAS DE CORTE GRANDE em aço carbono 
pexeira 8 polegadas e cabo de madeira  R$               19,37 

131 200 Unid FACAS DE CORTE MÉDIA em aço carbono 
pexeira 7 polegadas e cabo de madeira  R$               14,35 

132 200 Unid FACAS DE CORTE PEQUENA em aço carbono 
pexeira 5 polegadas e cabo de madeira  R$               13,38 

133 100 Unid FILTRO DE ÁGUA em material cerâmico com 04 
velas para filtragem  R$             273,26 

134 100 Unid FORMA PARA BOLO redonda com furo central 
em alumínio, tam 24 cm.  R$               19,31 

135 50 Unid GALÃO VASIO DE ÁGUA MINERAL; 
embalagem plástica de 20 litros.  R$               31,49 

136 1500 Pct GARFO DESCARTÁVEL cristal para refeição, 
18cm, pacote com 50 unid.  R$                 5,83 

137 5000 Unid GARFO em aço inox de boa qualidade.  R$                 9,97 

138 300 Unid 
GARRAFA PLÁSTICA  com tampa para água, 
material atóxico, com capacidade de 5 litros. Tipo 
bobona

 R$                 9,49 

139 50 Unid
GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA, torneira, 
com suporte para sustentação, capacidade para 12 
litros, 

 R$             143,23 

140 100 unid

Garrafa para café  térmica com sistema de pressão, 
capacidade para 1.8 litros. Recipiente plástico de 
polipropileno,  ampola de vidro no interior com 
duas paredes banhadas em nitrato de prata. Espaço 
entre as duas ampolas para retirada do ar num 
processo de vácuo, responsável pela manutenção 
da temperatura do conteúdo. Material: 
Polipropileno e vidro.

 R$               74,14 

141 100 Unid GARRAFAS TÉRMICAS revestidas em plástico 
com capacidade para 01 litros  R$               24,45 

142 50 Unid GARRAFAS TÉRMICAS revestidas em plástico 
com capacidade para 05 litros  R$               37,36 
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143 100 Unid JARRAS EM VIDRO e com tampa para água com 
capacidade para 02 litros  R$               58,90 

144 160 Unid

PANELA TIPO CAÇAROLA 20 LITROS - 
Especificação: panela tipo caçarola com tampa e 
alças laterais, para cozinha industrial, material 
alumínio reforçado, capacidade aproximada 07 
litros.

 R$             247,45 

145 160 Unid
PANELA CAÇAROLA COM TAMPA. Para 
cozinha industrial, toda em alumínio. Capacidade: 
41,2 litros. Diâmetro: 50 cm. Altura: 21 cm 

 R$             165,01 

146 100 Unid 
PANELA de 12 litros de alta qualidade, com 
design prático, feita em alumínio 100% puro com 
tampa.

 R$             145,41 

147 100 Unid PANELA de 5 litros de alta qualidade, com design 
prático, feita em alumínio 100% puro com tampa.  R$             110,18 

148 80 Unid PANELA DE PRESSÃO em alumínio de boa 
qualidade com capacidade para 07 litros  R$               98,20 

149 80 Unid. PANELA DE PRESSÃO em alumínio de boa 
qualidade com capacidade para 13litros  R$             193,33 

150 60 Unid
PANELA DE PRESSÃO em alumínio de boa 
qualidade com capacidade para 22 litros linha 
hotelaria

 R$             329,00 

151 1000 Unid PANOS DE PRATOS alvejados em algodão 
tamanho 70x40  R$                 6,95 

152 5000 Unid PAPEL FILME (maior dimensão) 280x210 metros 
de comprimento.  R$                 0,16 

153 80 Unid PEGADORES DE SALADAS em inox, GRANDE 
(tam maior ou igual a 28 cm)  R$               19,33 

154 200 Unid PENEIRA PLÁSTICA grande com cabo diâmetro 
30cm  R$               15,31 

155 80 Unid POTE DE VIDRO com tampa plástica com 
capacidade para 3 litros.  R$               15,65 

156 100 Unid RECIPIENTE COM TAMPA em plástico para 
mantimentos pequeno com capacidade para 250ml  R$                 7,54 

157 100 Unid RECIPIENTE COM TAMPA em plástico para 
mantimentos pequeno com capacidade para 500ml  R$                 8,31 

158 100 Unid 
RECIPEIENTE COM TAMPA em plástico para 
mantimentos grande tipo com capacidade para 
1litro.

 R$                 9,18 

159 5000 Unid PRATO DE VIDRO temperado fundo 22,4cm 
INCOLOR transparente de boa qualidade  R$                 5,98 

160 3000 Pct
PRATO DESCARTÁVEL prato plástico 
descartável 18 cm material poliestireno não tóxico 
em embalagem de 10 unidades

 R$                 3,84 

161 3000 Pct PRATO DESCARTÁVEL prato plástico  R$                 4,35 
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descartável 22 cm material poliestireno não tóxico 
em embalagem de 10 unidades.

162 4000 Unid PRATO PLÁSTICO fundo, resistente, para 
refeição.  R$                 4,00 

163 200 Unid PORTA TALHERES com tampa transparente em 
plástico medida 33,5 x 29 x 5,5 cm  R$               44,76 

164 120 Unid RALADOR inoxidável com 4 faces.  R$                 8,31 

165 600 Unid
RODO armação de plástico de 40 cm, com 02 
(duas) borrachas, cabo de madeira revestido em 
plástico

 R$               13,02 

166 200 Unid
RODO armação de plástico de 60 cm, com 02 
(duas) borrachas, cabo de madeira revestido em 
plástico

 R$               19,28 

167 500 unid
RODO armação de plástico de 30 cm, com 02 
(duas) borrachas, cabo de madeira revestido em 
plástico

 R$               12,26 

168 1000 Unid SACO DE ALGODÃO alvejado branco.  R$                 5,58 
169 1000 Unid SACO DE ALGODÃO para pano de chão  R$                 4,77 

170 300 Pct SACO DE PLÁSTICO descartável para cachorro-
quente 20x10m. Embalagem de 500 unidades.  R$               22,64 

171 150 Kg SACO DE PLÁSTICO DESCASTÁVEL de baixa 
densidade transparente liso tamanho 40x60cm.  R$               51,45 

172 150 Kg SACOLA BRANCA alça camiseta reforçada com 
alça 35x45cm.  R$               47,24 

173 100 kg SACOLA BRANCA alça camiseta reforçada com 
alça 40x50cm.  R$               47,24 

174 1200 Unid SACO PARA EMBALAR CESTA BÁSICA, extra 
reforçado cor transparente tam.50cmx80cm.  R$                 2,01 

175 100 Pct
SAQUINHO DE PAPEL cor branco 8x14cm 
(saquinho de pipoca), embalagem com 500 
unidades.

 R$               18,26 

176 120 Pct SAQUINHO PLÁSTICO para geladinho, 
dimensões: 4x23cm, embalagem 500 unidades..  R$                 1,72 

177 100 Unid SUPORTE para galão de água mineral de boa 
qualidade.  R$               33,00 

178 60 Unid

TÁBUA DE CORTE em polipropileno: placa em 
polipropileno, para cortar carne ou legumes, 
formato retangular, medindo aproximadamente 25 
x 45 cm com uma das extremidades em forma de 
alça. A tábua deverá possuir no mínimo 1 cm de 
espessura.

 R$               43,66 

179 100 Unid TIGELA PLUS em vidro tipo “marinex” 3L  R$               52,90 

180 50 Unid
TOUCA DESCARTÁVEL tnt plissada para 
proteção de cabelo, confeccionada em 
polipropileno na cor branca.c/100

 R$               15,64 
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181 140 Unid
VASILHAS EM MATERIAL PLÁSTICO 
reforçado de boa qualidade com tampa com 
capacidade para 02 litros para armazenar alimento.

 R$                 7,88 

182 160 Unid
VASILHA PLÁSTICA em material atóxico, 
resistente a impacto com tampa capacidade de 05 
litros.

 R$               11,70 

183 100 Unid
VASILHA PLÁSTICA em material atóxico, 
resistente a impacto com tampa capacidade de 10 
litros.

 R$               17,00 

184 800 Unid XÍCARA Chá em vidro com pires  R$                 8,26 
185 800 Unid XÍCARA de café em vidro com pires  R$                 6,12 

MATERIAL DE LIMPEZA
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO MÉDIO
186 100 Litro Acido muriático embalagem com 1 litro  R$                 5,61 

187 500 Caixa Agua sanitária 1 lt cx c/12 uni  c/ o selo de registro 
no ministério da saúde  caixa com 12 unidades  R$               61,56 

188 1.500 Litro Álcool etílico hidratado 92 8  inpm 1 lt  R$                 6,92 
189 100 Pacote Algodão hidrófilo pacote com 250g:  R$               46,35 

190 3.000 Frasco Alvejante sanitário 2 litros com hipoclorito sódio e 
cloro ativo  R$                 7,42 

191 800 Unidade
Amaciante para roupa de boa qualidade perfume 
suave  composto de quaternário de amônio  
embalagem plástica

 R$               11,59 

192 640 Unidade Avental de napa  R$               23,40 
193 100 Unidade Balde de plástico com tampa  capacidade de 60 lts  R$               42,80 
194 80 Unidade Balde de plástico com tampa capacidade de 100 lts  R$               52,20 

195 1.000 Unidade Balde de plástico preto tipo concreto alça metálica  
capacidade de 12 lt  em material resistente:  R$                 6,89 

196 80 Unidade Balde plástico com tampa  capacidade 20 litros  R$               34,72 
197 500 Unidade Cera em pasta 400 g cores a escolher  R$               21,83 
198 500 Frasco Cera liquida 850ml obs: cores a escolher  R$                 8,04 

199 2.000 Frasco Cera liquida incolor 750 ml perfumada  para todos 
os tipos de piso  R$                 8,92 

200 1.500 Litro Cloro com 1 lt selo registro no ministério da saúde  R$                 4,40 

201 3.000 Litro Desinfetante 2 lts c selo de registro do ministério 
de saúde  R$                 6,82 

202 3.000 Frasco
Desinfetante liquido a base de pinho para uso geral  
ação bactericida e germicida  embalagem com 2 
litros

 R$                 4,89 

203 400 Frasco Desinfetante multi uso anti bactericida frasco com 
500ml  referencia: veja multi uso  R$                 5,46 

204 200 Frasco Desinfetante para limpeza pesada anti bactericida 
frasco com 500ml  referencia: veja limpeza pesada  R$                 6,84 
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205 4.000 Pacote Detergente em po 1kg (sabão em pó) com aquil 
benzeno e sulfanato de sódio  R$               10,00 

206 1.000 Unidade Detergente liquido acido glicerinado 500ml 
referencia: brilho alumínio  R$                 3,00 

207 4.000 Frasco Detergente liquido glicerinado 500ml 
industrializado  R$                 2,65 

208 20 Unidade Dispenser para papel toalha Inter folha  R$               36,17 

209 50 Unidade Escova lavar mamadeira grande  cabo plástico  
cerdas em nylon  R$                 4,03 

210 200 Unidade Escova para lavar roupa base plástica  cerda em 
nylon  tamanho aprox  13cm  cabo anatômico  R$                 4,20 

211 100 Unidade Escova para unha base plástica   cerdas curtas em 
nylon  R$                 4,64 

212 50 Unidade Espanador 45cm  R$                 9,72 

213 1.500 Fardo Esponja de lã de aço 60g fardo c/14 pac fardo com 
14 pacotes de 60g  R$               30,25 

214 2.000 Unidade
Esponja multiuso dupla face  sintética a base de 
espuma de poliuretano com bactericida e fibra 
sintetica: tamanho 110x75x23mm

 R$                 1,56 

215 800 Unidade Flanela 40 x 40 cm  R$                 4,85 
216 1.000 Pacote Fosforo comum cx 10x40 com selo do inmetro  R$                 3,84 
217 500 Pacote Guardanapo 20x22 5cm pacote com 50 unid  R$                 3,84 
218 500 Pacote Guardanapo 24x22cm pacote com 50 unid  R$                 2,56 
219 300 Pacote Guardanapo de 30 0x30 0cm pacote com 50 unid  R$                 4,05 
220 50 Pote Limpa forno 230g  R$               13,11 
221 200 Frasco Limpa vidro 500 ml com pulverizador  R$                 5,22 

222 50 Unidade Lixeira plástica  cap  32 litros com pedal lixeira 32 
litros com pedal  cesto interno em plástico  R$                 9,83 

223 50 Unidade Lixeira plástica 05 lts com pedal  R$               18,63 
224 50 Unidade Lixeira plástica cap  10 litros com pedal  R$               23,62 
225 50 Unidade Lixeira plástica com tampa 10 litros  R$               14,41 
226 50 Unidade Lixeira plástica telada cap  10 litros  R$               12,61 
227 150 Frasco Lustra moveis com silicone 500ml  R$               11,32 
228 1.500 Unidade Luvas domesticas forrada med  R$                 4,94 
229 50 Und Mangueira para gás padrão  nbr 1,10  R$               10,90 
230 100 Unidade Pa de plástico para lixo c/ cabo curto  R$                 4,76 

231 100 Unidade Pa para lixo em folha de zinco cabo de madeira ( 
cabo longo)  R$                 9,40 

232 50 Fardo Palha de aço zero c10  R$               14,28 
233 2.000 Unidade Pano de chão alvejado trama fechada  R$                 8,53 
234 1.500 Unidade Pano de prato comum  R$                 4,70 
235 75 Unidade Papel alumínio 45 x 7 5 45  x 7  5  R$                 5,96 
236 70 Unidade Papel alumínio rolo 45 cm x 4 0 m  R$                 4,38 

237 1.200 Fardo Papel higiênico folha simples 4x1 fardo com 16 
rolos de 60 metros cada  R$               21,77 
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238 500 Fardo Papel toalha interfolha fardo com 1000 unid  R$               18,82 

239 500 Pacote Papel toalha pacote pacote com 02 rolos  folha 
dupla picotada   50 toalhas de 20 cm por rolo  R$                 5,31 

240 1.000 Unidade Pedra sanitária com suporte plástico 40g  R$                 3,23 
241 70 Pacote Pregador de roupa de madeira - médio - c/12 uni  R$                 2,95 
242 50 Unidade Registro para gás  R$               15,18 

243 700 Unidade Rodo de metal c borracha dupla de 60 cm  com 
cabo  R$               13,40 

244 120 Unidade Rodo de plástico c borracha dupla de 60 cm  com 
cabo  R$                 9,53 

245 50 Unidade Rodo de plástico com borracha dupla 40cm com 
cabo  R$                 9,35 

246 50 Pacote Sabão de coco em barra 200g com 5 unid  R$               14,49 

247 350 Pacote Sabão em barra glicerinado 200g neutro 
embalagem c/ 5 unid  R$                 7,47 

249 1.000 Unidade Sabão pintado 500g  R$                 3,91 
250 50 Unidade Saboneteira bca mínimo de 400 ml c/ reservatório  R$               37,08 
251 1.000 Unidade Saco cru  R$                 5,98 
252 3.000 Pacote Saco de lixo 15 lt obs: com 10 unidades  R$                 3,49 
253 3.000 Unidade Saco de lixo 30 lts  R$                 3,49 

254 1.200 Pacote Saco de lixo de 100 litros obs: resistente  10 micras  
para limpeza urbana  pacote com 100 unidades  R$                 3,59 

255 5.000 Pacote Saco para lixo 50l c10 unid  em polietileno  R$                 3,59 

256 500 Pacote Saco para lixo polietileno 100l para uso doméstico 
com 100 unid  R$                 5,70 

257 200 Unidade Saponáceo com detergente em pó 300 gr  R$                 7,18 
258 150 Frasco Soda cáustica500 gr  R$               12,78 
259 100 Unidade Torneira para filtro  R$                 3,94 
260 50 Unidade Vassoura de nylon para utilização externa  R$               14,58 
261 400 Unidade Vassoura de piaçava n°03 com 22 furos  com cabo  R$               16,56 

262 800 Unidade Vassoura de piaçava nº5 com 22 furos base e cabo 
em madeira retangular  R$               16,55 

263 250 Unidade Vassoura em pelo  cabo de madeira  base 
retangular  dimensões 250mm  R$               38,63 

264 150 Unidade Vassoura para gari 40 cm  R$               43,22 

265 150 Unidade Vassoura para limpeza de vaso sanitário cabo em 
plástico resistente  cerdas em nylon  copo plástico  R$                 5,89 

266 50 Unidade Velas de filtro tripla ação - declorante e 
esterilizante, com revestimento de prata coloidal.  R$                 6,39 

267 1.000 Pacote Veneno p/ rato 25g  R$                 3,85 
268 100 Unid Veneno para barata 30 ml tipo/similar k-othrine  R$               13,81 
269 200 Unid Veneno para formiga 10g (seringa)  R$               13,70 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO
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A presente aquisição visa atender as necessidades de fornecimento de gêneros alimentícios, 
materiais de limpeza e utilidades domésticas para atendimento das diversas secretarias 
desta municipalidade.

3 - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses.
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4 - DO FORNECIMENTO:

Os materiais serão solicitados de forma PARCELADA, conforme a necessidade do 
município e deverão ser entregues no Almoxarifado Central pelo prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

5  – DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Pedra Azul/MG, em até 30 
(trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no Setor 
Financeiro da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada.

Pedra Azul, 09 de junho  de 2017.

Deisiane Greisse Silva Batista
PREGOEIRA
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ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017

PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: CNPJ: INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: FONE-FAX E-MAIL

GENEROS ALIMENTICIOS 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL

1 500 Kg

ACHOCOLATADO EM PÓ Achocolatado em pó, 
contendo Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite 
em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, 
B1, B2, B6, C, D3, e PP), estabilizante, lecitina de 
soja e aromatizantes. Contendo glúten, vitaminado, 
obtidas de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, 
cascas de semente de cacau e outros detritos 
vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do 
tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio, 
embalagem 1 kg. Embalagem em polietileno própria 
do fabricante.

2 8000 Unid.

ACHOCOLATADO LÍQUIDO, pronto pra beber, 
composto de leite reconstituído. Embalagens Tetra 
Pack individuais de 200 ml, reembaladas em caixa 
de papelão vedadas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade de produto e atender as 
exigências do ministério da agricultura e DIPOA e 
do regulamento da inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega.

3 1200 Unid ÁGUA MINERAL – sem gás em embalagem de 
48x200ml
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4 300 Unid. ÁGUA MINERAL – sem gás em galão de 20 litros. 

5 300 Pct AMENDOIM – Torrado e moído, embalagem 
plástica de 500g.

6 600 Pct

AMENDOIM TORRADO, pacote com 500 gramas - 
amendoim; torrado; sem pele; constituído de grãos 
inteiros, sãos, limpos e de primeira qualidade; sem 
fermentação e mofo; isento de sujidades, parasitas e 
larvas; validade mínima 06 meses a contar da 
entrega. Acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico-pacote. 

7 50 Kg

APRESUNTADO – Ingredientes: Carne suína, 
salmoura, amido, proteína isolada de soja, sal, 
açúcar, pimenta branca, proteína vegetal hidrolisada, 
aromas naturais de pimentas: vermelha, Jamaica e 
preta, estabilizante polifofato de sódio (INS 4521), 
realçador de sabor glutomatomonossódico (INS 
621), antioxidante eritorbarto de sódio (INS 316), 
conservador nitrito de sódio (INS 250) corante 
carmim (INS120), carne mecanicamente separada de 
ave e miúdos suínos. Sem glúten. Na embalagem 
deverá conter data de fabricação, data de validade e 
número do lote. Embalagem de 1 kg.

8 2500 Pct

ARROZ BRANCO Subgrupo polido, classe longo, 
fino, agulha, TIPO 1, isento de matéria terrosa, 
pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com 
grãos inteiros. Acondicionado em embalagem de 
polietileno, transparente original do fabricante. 
Embalagem de 5 kg.

9 3000 Pct

ARROZ PARBOILIZADO, isento de matéria 
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de 
umidade, com grãos inteiros. Acondicionado em 
embalagem de polietileno, transparente original do 
fabricante. Embalagem de 5 kg.

10 40 unid AZEITONA VERDE em sachê de2 kg, em conserva 
inteira sem caroço, em conserva, preparada com os 
frutos curados na variedade preta, imersos em 
salmoura de concentração apropriada, em recipientes 
herméticos, coloração uniformes submetidos ao 
processo tecnológico adequado, atendendo as 
condições gerais alimentos. Produto, devidamente 
rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e 
quantitativo indicando claramente o peso líquido do 
produto drenado, o prazo de validade, marca 
comercial, procedência de fabricação, informação 
nutricionais, número do registro no órgão 
competente e demais dado conforme legislação 
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vigente, reembalado de acordo com a praxe 
comercial. Prazo de validade mínimo de 12 meses a 
partir data de entrega do código sanitário.

11 300 Pct

BALA MASTIGÁVEL tipo caramelo, sabores 
diversos, sem teor alcoólico. Ingredientes: açúcar, 
xarope de glicose, gordura vegetal, sal e aroma 
artificial, embalagem 700 g.

12 500 Pct BATATA PALHA de ótima qualidade em 
embalagem de 500g

13 2000 Unid.

BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE, sabores 
variados gramatura, tabela nutricional: -valor 
energético 190 calorias, 10%, carboidratos 28 g. 9%, 
proteínas 6 g 8%, gorduras totais 6 g 11%, gordura 
saturada 4 g 18%, gordura trans. – 0%, sódio – 80 
mg 3% . Com registro no SIF OU IMA OU SIM, 
com data de validade e fabricação, em embalagem 
mamuchinha (cabacinha) de 110 gramas . Validade 
de no mínimo 2 meses.

14 2500 Cx

BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Obtido pela 
mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 
outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O 
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Dupla embalagem. Primária 
em polietileno. Que seja de fácil mastigação. De 2,0 
Kg (caixa)

15 5000 Unid. BISCOITO SALGADO (tipo pitstop OU SIMILAR) 
contendo embalagem 10 sachês com 27gr. 

16 800 CX

BISCOITO DOCE, TIPO ROSCA DE COCO, 
composição mínima: farinha de trigofortificada, 
açúcar, gordura vegetalhidrogenada, sal refinado, 
bicarbonato de sódio, amido de milho. Empacotado 
em plásticoatóxico, termosselado, isento de 
bolores,substâncias nocivas, odores e sabor 
estranhosao seu aspecto normal. Embalados em 
pacotes de 400g. Embalagem primária declarando 
amarca, peso líquido, nome e endereço dofabricante, 
prazo de validade (mínima de seismeses a contar da 
data de entrega) e lote,número de registro no órgão 
competente. Que seja de fácil mastigação.

17 1800 Cx BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e/ou 
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fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a 
processos de amassamento e cocção, fermentados ou 
não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de 
matérias sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Primária em polietileno. Que 
seja de fácil mastigação.  De 1,5 Kg (caixa).

18 150 KG

BOMBOM- tipo bola, com recheio a base de 
castanha de cajú, amêndoas ou avelãs, envolvido por 
uma camada de biscoito tipo waffer e coberto com 
uma camada de chocolate branco, com peso unitário 
entre 20grs a 25grs. características físico químicas 
por 20 gr de produto -valor calórico = máximo 100 
kcal -carboidratos = 10 a 15 gr proteínas = mínimo 
01grgorduras saturadas = máximo 02 em embalagem 
de 1kg.

19 250 Unid

CALDO DE CARNE, Composto de sal, amido, 
glutamato monossódico, açúcar; alho, cebola, 
gordura vegetal, extrato de carne bovina e 
aromatizantes. contendo 12 cubos em embalagem de 
114grs.

20 3000 Pct

CANJICA DE MILHO AMARELO Grãos de milho 
provenientes da espécie Zeamay, L. que apresentam 
ausência parcial ou total do gérmen, em função do 
processo da escarificação mecânica ou manual 
(degerminação). Embalagem de polietileno original 
do fabricante 20x500g.

21 6000 KG

CARNE ACÉM ,Corte bovino de segunda. Quando 
fresca deve ter coloração vermelho-cereja brilhante, 
odor característico de carne fresca e certa 
elasticidade, capaz de fazê-la ceder à pressão dos 
dedos. A gordura deve ter coloração amarelo-clara, 
próxima à tonalidade da manteiga. Deve apresentar-
se com o carimbo de Inspeção válido, não podendo 
conter manchas de qualquer espécie, nem parasitos 
nem larvas. Odor e sabor característicos. Cor 
vermelha brilhante ou púrpura. Sem osso. Deverá ser 
entregue em (embalagens de 1kgou peça inteira, 
conforme solicitação. Congelada.

22 300 PCT COENTRO seco e moído embalagem de 80grs.
23 150 Pct COLORAU (colorífero) Produto obtido do pó do 

urucum com a mistura de fubá ou farinha de 
mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve 
estar sem a presença de sujidade ou matérias 
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estranhas. Embalagem de polietileno transparente e 
resistente. Embalagem de 500g.

24 200 Pct

DOCE DE BANANA: composto por banana, açúcar 
e limão. o produto deve ser preparado com frutas 
sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos 
animais e vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias 
estranhas à sua composição normal. Embalagem de 
1,5 kg, contendo prazo de validade e informações do 
produto e 50 embalagens individuais de 30g cada..

25 200 Pct DOCE EM TABLETE, tipo doce de goiaba, peso 
20g, pacote c/ 50 unid. 

26 3000 Unid

EXTRATO DE TOMATEproduto industrializado 
preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio 
máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de 
gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 
0,8 g de fibra alimentar. Embalagem original de 
fábrica em lata ou Tetra Pak 270g. Se em lata, esta 
não deve apresentar ferrugem, amassadura ou 
abaulamento.

27 500 Pct

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - 
produto obtido do trigo moído, limpo. Especial, Tipo 
1, enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina 
B9). Embalagem de polietileno original de fábrica, 
1kg.

28 2000 Pct

FARINHA PARA MINGAU, tipo cremogema, 
diversos sabores (multicereais, banana, chocolate, 
morango, côco e etc)o sabor será escolhido pelo 
solicitante, em embalagens de 500 g, que deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega.

29 350 Pct

FEIJÃO CARIOCA Tipo 1, novo, de safra corrente, 
grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos 
ou parasitos e livre de umidade. Embalagem plástica 
de polietileno, transparente/atóxico ou de papel 
original de fábrica. De 5Kg.

30 2000 Kg

FEIJÃO PRETO Tipo 1, novo, de safra corrente, 
grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos 
ou parasitos e livre de umidade. Embalagem de 
polietileno original de fábrica. Em embalagem de 
1Kg.

31 700 Unid LEITE DE COCO - Natural integral, concentrado, 
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isento de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio. Embalagem de 500ml.

32 5000 Lt

LEITE DE VACA tipo UHT, Leite Longa Vida 
Integral. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informação 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto e o número de registro no 
Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Deverá atender as especificações 
técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do 
Ministério da agricultura e do Abastecimento e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
produtos de origem animal. Validade mínima de 120 
dias a partir da data de entrega.

33 8000 Unid.

 LEITE EM PÓ INTEGRAL, fabricado a partir de 
matéria-prima selecionada, isento de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Livre 
de umidade e fermentação. Sem adição de soro de 
leite.Composição Nutricional: lipídio 26% (vinte e 
seis por cento). Aparência: pó fino sem grumos. Cor: 
amarelo claro. Cheiro e sabor próprios. Validade 
mínima de 12 meses. Rotulagem: de acordo com a 
legislação vigente. No rótulo da embalagem primária 
deverão estar impressas de forma clara e indelével as 
seguintes informações; identificação do produto, 
inclusive a classificação e a marca; nome e endereço 
do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e 
peso liquido; nº de registro no órgão competente; 
empilhamento máximo para armazenagem. Com 
SIF. Embalagem: - Primária: pacote de filme de 
poliester metalizado com polietileno, resistente, 
hermeticamente lacrado, contendo peso liquido de 
400g. Secundária: fardo de papel multifolhado, 
resistente, totalmente fechado com costura resistente 
com peso liquido de 10(dez) Kg a 25(vinte e cinco) 
quilos. Em embalagem de 400g.

34 700 Kg

LINGUIÇA DE FRANGO É o produto cru e curado 
obtido exclusivamente de carne de frango, 
adicionada de gordura e ingredientes. Deve 
apresentar sabor, cor e odor característicos. Com 
carimbo de inspeção do órgão competente. Sem 
pimenta ou ingredientes picantes. Congelada.

35 700 Kg LINGUIÇA TOSCANA; Lingüiça calabresa, tipo 
toscana mista, ingredientes carne suína e frango, 
empacotada à vácuo em embalagem plástica de 3kg. 
Com certificado de Inspeção Estadual ou Federal. 
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Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 
entrega do produto.

36 200 Pct
LOURO É a folha do Laurusnobilis, de sabor 
aromático característico. Deve ser constituído de 
folhas sãs, limpas e secas. De 4g.

37 6000 Pct

MACARRÃO ESPAGUETE Produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum . Fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-la antes da cocção, 
não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. Embalagem de 
polietileno. Em embalagem de 1Kg.

38 3000 Pct

MACARRÃO ESPAGUETE Produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo sêmola/semolina. Fabricados a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-la antes da cocção, 
não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. Embalagem de 
polietileno. Em embalagem de 1Kg.

39 4000 Pct

MACARRÃO PARAFUSO; Massa seca com ovos,  
acondicionado em embalagem transparente 
intacta de 500g, a embalagem deverá  conter 
externamente  os  dados  de identificação,  
procedência, informações  nutricionais,  número de  
lote, data  de  fabricação, data  de  validade 
e condições  de  armazenagem.  Validade mínima  de 
6 meses  na  data  de entrega. Embalagem de 500g.

40 500 Pct

MASSA PRONTA PARA BOLO –VARIOS 
SABORES , apresentação em embalagem de 450g, 
que deve conter a parte externa os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
data de validade e numero do lote.

41 50 Unid

MILHO VERDE EM CONSERVA lata de 2kg: grão 
de milho em conserva sem adição de corantes e com 
adição de conservantes permitidos pela legislação 
vigente. 

42 200 Pct MISTURA PARA PÂO DE QUEIJO – finalidade: 
para fabricação de pão de queijo; ingredientes: 
fécula de mandioca, amido de mandioca, polvilho 
azedo, gordura hidrogenada, sal refinado, soro de 
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leite em pó e aroma artificialde queijo, não contém 
glúten. Embalagem plástica de 500g.

43 1000 Unid MINGAU NUTRIBOMsabores embalagem com 
350gr.

44 7000 Unid

NECTAR DE FRUTA, nos sabores pêssego, goiaba 
e laranja, embalagem tetra pack com 200 ml, 
acompanhado de canudo, pronto para beber, 
validade de 12 meses a partir da data de fabricação. 
Fabricação não superior a 30 dias na data da entrega 
do produto. Embalagem secundária em caixa de 
papelão. 

45 3000 Dúzia

OVOS - brancos de galinha, tamanho grande, de 
primeira qualidade, frescos, isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo ministério da 
agricultura. Acomodados em cartelas e embalados 
em caixas contendo 360 unidades (30 dúzias) cada 
caixa de papelão, sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. 

46 8000 kg

PÃO FRANCÊS Produto obtido do amassamento e 
cozimento de massa preparada 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 branco 
– creme de textura e granulação fina não uniforme. 
Embalado em saco de polietileno de baixa 
densidade, atóxico e de primeiro uso, (Kg)

47 5000 kg

PÃO PARA CACHORROQUENTE, com 50 
gramas cada - embalagem plástica atóxica, 
termosselada, contendo no máximo 50 pães. 
Embalado em saco de 0polietileno de baixa 
densidade, atóxico e de primeiro uso.

48 7000 Kg

PEITO FRANGO, Deve apresentar-se com carimbo 
de inspeção do órgão competente. Não deve 
apresentar gelo superficial, água dentro da 
embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada, por exemplo). Não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem 
larvas. O sabor e o odor devem ser característicos. A 
cor deve ser rosada. Sem tempero. Congelado.

49 600 und PÓ PARA PREPARO DE GELATINA Produto 
constituído de gelatina em pó, açúcar, aromatizantes, 
podendo ser adicionado de corantes aprovados. 
Devem ser preparados com ingredientes sãos e 
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limpos, de primeira qualidade. Sabores morango, 
limão, abacaxi e uva. Embalagem primária com 
identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, informação nutricional, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. Em embalagem de 1kg.

50 3500 Kg

POLPA de fruta, sabores diversos, 1ª qualidade, 
100% natural, não fermentado, não alcoólico e sem 
conservantes. Diluição: 01 kg para 08 litros de água, 
com rendimento total aproximado de 09 litros. Deve 
conter os dados de identificação do produto, 
informações nutricionais, procedência, CNPJ do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, 
peso líquido; Transporte: refrigerado; Validade: 
mínima de 05 meses, a contar da data da entrega. Os 
sabores serão definidos a cada encomenda, 
respeitando a aceitação dos alunos. Embalagem com 
identificação do produto,marca do fabricante, prazo 
de validade e capacidade, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde.Embalagem: primária – plástica 
transparente, atóxico, resistente, com 04 unidades 
com 250g. Secundaria: plástica transparente com 01 
kg.

51 200 kg

POLVILHO – Fécula de mandioca. igem: mandioca; 
tipo:azedo; sem impurezas. Na embalagem devera 
constar a data de fabricação,de validade e o numero 
do lote – 1 kg

52 8000 Unid  PÓ PARA PREAPARO DE LEITE  , fabricado a 
partir de matéria-prima selecionada, isento de 
matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e 
vegetais. Livre de umidade e fermentação . 
Apresentando sabor idêntico ao natural de leite. 
Composição Nutricional : contendo menos de 20gr 
de carboidrato.  Aparência: pó fino sem grumos. 
Cor: amarelo claro. Cheiro e sabor próprios. 
Validade mínima de 12 meses. Rotulagem: de 
acordo com a legislação vigente. No rótulo da 
embalagem primária deverão estar impressas de 
forma clara e indelével as seguintes informações; 
identificação do produto, inclusive a classificação e 
a marca; nome e endereço do fabricante; data de 
fabricação, prazo de validade e peso liquido; nº de 
registro no órgão competente; Pacote de filme de 
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poliester metalizado com polietileno, resistente, 
hermeticamente lacrado, contendo peso liquido de 
400g. 

53 600 Unid MISTURA PARA MINGAU sabores banana, cural, 
chocolate, coco e morango.

54 3000 Pct PROTEÍNA DE SOJA - texturizada, pacote com 300 
gramas, validade mínima de 6 meses. Escura.

55 200 Kg

QUEIJO TIPO MUSSARELA de 1ª qualidade, com 
ingredientes leite, conservação 0 a10°C. Produto 
próprio para o consumo humano e em conformidade 
com a legislação sanitária em vigor. Apresentação 
em barra, acondicionada em embalagem plástica 
apropriada, transparente, limpa, resistente e 
inviolável. A embalagem original deverá ser a vácuo 
e conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do 
SIF e atender as especificações técnicas da ANVISA 
e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias a 
partir da data de entrega.Conservação em ambiente 
refrigerado

56 4000 Unid

REFRIGERANTE sabor COLA LARANJA E 
GUARANÁ; igual ou similar a “Schin” com dados 
de identificação; data de fabricação; data de validade 
e com as seguintes especificações: água gaseificada; 
extrato de noz de cola; aroma natural; classificação: 
Normal; acidulante: ácido fosfórico - conservadores: 
benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de 
sódio; corante: caramelo tipo IV; Embalagem pet de 
2litros

57 100 Kg

SAL refinado, iodado, com granulação uniforme e 
cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilograma 
de acordo com a Legislação Federal Específica. 
Embalagem de polietileno de 1 kg.

58 200 kg TOUCINHO DEFUMADO, TIPO BACON; de boa 
qualidade, isento de aditivos ou substâncias 
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). Deverá ser 
acondicionada em embalagem primária constituída 
de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades 
e ou ação de microorganismos. em pacotes de 1 kg, 
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devidamente selada, com especificação de peso, 
validade, produto e marca/procedência. Validade a 
vencer de no mínimo 3 meses. Validade de no 
mínimo 3 meses contados a partir da entrega, 
conforme contrato.

59 100 Kg

TOUCINHO  suíno, sem costela, acondicionado em 
saco plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado, e suas condições deverão 
estar de acordo com a NTA 04 (Decreto 12.486 de 
20/10/78).

60 150 Unid

VINAGRE ; É o produto natural fermentado acético 
simples, isento de corantes artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais estranhos, livres de sujidades, 
matéria terroso e detritos animais e vegetais. 
Embalagem em PVC (policloreto de vinila). De 
750ml.

61 300 Kg

ALHO - Em cabeça boa qualidade, firme e intacto, 
sem lesões de origem físicas ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvidos. Tipo 
Branco

62 1000 Kg

CEBOLA, tipo salada, lisa, com polpa intacta e 
limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos 
da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na 
casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre da maior parte possível de terra 
aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta 
de umidade externa anormal. De colheita recente. 
(Kg)

63 800 Kg

CENOURA, características adicionais extra, de 
primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem 
lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e 
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida.

64 4000 Kg

BATATA INGLESA - características adicionais 
extra, de primeira qualidade, sem rama, fresca, 
compacta firme, sem lesões de origens físicas ou 
mecânicas. 

65 500 Kg

PIMENTÃO – espécie verde, características 
adicionais de primeira qualidade, sem fungos, 
consistência firme, tamanho médio a grande, sem 
lesões de origem física ou mecânica.                                 

66 2160 Kg MAÇÃ gala , de primeira qualidade, sem defeitos 
sérios, apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e 
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maduras. As frutas poderão apresentar ligeiras 
manchas na casca, desde que não prejudiquem a sua 
aparência geral. É proibida a embalagem de madeira, 
sendo permitidas caixas plásticas.

67 1000 Kg

TOMATE É uma planta herbácea, de porte 
arbustivo, perene mas é cultivada como anual. 
Possui um sistema radicular aprumado e 
relativamente profundante. O seu porte pode variar 
entre erecto e semipostrado, atingindo alturas entre 
os 0,5 a 2 m. A forma do fruto do tomateiro pode ser 
redonda, alongada, piriforme ou outra. A cor do 
tomate, quando o fruto está maduro, pode ser 
amarela, rosada, laranja ou vermelha.

UTILIDADES DOMESTICAS
 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL

68 200 Unid
ABRIDOR DE LATAS E GARRAFA chapa 
temperada, acabamento zincado, comprimento 
aproximado 10cm .

69 40 Unid ALMOFARIZ em alumínio batido com 
capacidade para 1 litro.

70 60 Unid
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO resistente, tipo 
hotel, tamanho grande, medindo 45 cm x 32 cm 
x 6 cm.

71 200 Unid ASSADEIRA em aço inox, dimensões: 25x35x5 
cm

72 160 Unid ASSADEIRA em aço inox, dimensões: 30x50x5 
cm

73 100 Unid ASSADEIRA retangular em vidro de 2,5 litros.

74 1000 Unid

AVENTAL DE PVC impermeável com forro 
em tecido de poliéster com alça no pescoço e 
tiras para regulagem nas costas. Tamanho 
70x120cm

75 200 Unid BACIAS EM MATERIAL PLÁSTICO de boa 
qualidade com capacidade para 50 litros

76 200 Unid BACIAS EM MATERIAL PLÁSTICO de boa 
qualidade com capacidade para 10 litros

77 100 Unid. BACIAS EM MATERIAL PLÁSTICO de boa 
qualidade com capacidade para 5 litros

78 500 Pct BALÃO DE LÁTEX PARA FESTA; cores 
variadas, pacote com 100 unidades.

79 300 Unid BALDES PLÁSTICOS de boa qualidade com 
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capacidade para 10 litros com alça em metal ou 
plástico.

80 250 Unid
BALDES PLÁSTICOS de boa qualidade com 
alça em metal ou plástico com capacidade para 
20 litros

81 100 Unid
BALDES PLÁSTICOS de boa qualidade com 
alça em metal ou plástico com capacidade para 
13 litros

82 150 Unid BALDES PLÁSTICOS plástico com capacidade 
para 50 litros com tampa.

83 100 Unid BALDES PLÁSTICOS de boa qualidade com 
capacidade para 100 litros com tampa.

85 100 Unid BANDEIJA com alça em aço inox, dimensões 
43x33cm.

86 160 Unid 
BANDEIJA com alça em aço inox, OVAL, 
espessura: 0,7mm (podendo ser até 0,2mm para 
mais) dimensões: 30x45cm 

87 300 Unid BORRIFADOR  com capacidade para 1,2 litro 
translucido.

88 50 kg BOBINA de saco plástico 20x30 transparente  
89 50 kg BOBINA de saco plástico 5kg transparente
90 1000 Unid BUCHA DE ALUMÍNIO de boa qualidade.

91 40 Unid
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, resistente 
para transportar pão, de cor branca. Dimensões 
65 x 44,5 x 40 cm.

92 100 Unid. Caixa Plástica Agrícola Preta - Hortifruti - 
60x40 55x36x31

93 50 Unid.
Pallet de Plástico Superfície Vazada 1000 x 
1200 x 150mmPEAD (Polietileno de Alta 
Densidade) ou PP (Polipropileno). Cor - PRETO

94 60 Unid

CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 20 LITROS - 
Especificação: caldeirão em alumínio reforçado, 
com tampa e alças, para cozinha industrial, 
capacidade aproximada 20 litros

95 60 Unid

CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 45 LITROS - 
Especificação: caldeirão em alumínio reforçado, 
com tampa e alças, para cozinha industrial, 
capacidade aproximada 45 litros

96 80 Unid CANECO EM ALUMINIO de boa qualidade 
com capacidade para 1litros

97 150 Unid CANECO EM ALUMÍNIO de boa qualidade 
com capacidade para 02 litros

98 200 Unid CANECO EM ALUMINIO de boa qualidade 
com capacidade para 5 litros

99 5000 Unid CANECA DE VIDRO, Fritz vidro temperado 
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incolor de 300ml.

100 350 Unid CESTO TELADO em material plástico 
reciclado com capacidade para 10 litros 

101 400 Unid COADOR PARA CAFÉ em tecido tamanho 
grande

102 300 Unid COADOR PARA CAFÉ em tecido tamanho 
médio

103 1000 Pct COLHER DESCARTÁVEL cristal para 
refeição, 18cm, pacote com 50 unid.

104 150 Unid

COLHER DE SERVIR (ARROZ) em aço inox; 
características: totalmente feita em aço inox, 
peça com polimento em alto brilho. 
Comprimento total: 50cm

105 5000 Unid COLHERES DE SOPA em aço inox de boa 
qualidade.

106 100 Unid

COLHER EM POLIETILENO MACIÇO 
30CM, Colher fabricada em plástico de alta 
qualidade, inquebrável e impermeável. De fácil 
higienização, evitam a proliferação de bactérias, 
fungos e odores desagradáveis.

107 200 Unid
COLHERES GRANDES em aço inox, peça com 
polimento em alto brilho, dimensões: 
24,3x0,22cm aprox.

108 100 Unid COLHER PARA CALDEIRÃO plana grande de 
polietileno medida 60x7x5x1cm

109 160 Unid
CONCHA GRANDE de alumínio com apoio no 
cabo para pendurar. Cabo - 49cm de 
comprimento; Concha - 12cm de diâmetro

110 150 Unid CONCHA em aço inox média. Cabo 30cm e 
concha 9cm.

111 80 Unid CONCHA INDUSTRIAL, em aço inox grande, 
rasa, cabo 40cm.

112 5000 Unid COPO DE VIDRO tipo americano de 200 ml.
113 1000 Unid COPO duplo em vidro de 340 ml.

114 1500 Pct COPOS DESCARTÁVEIS de 200 ml de boa 
qualidade embalagem com 100 unidades

115 1500 Pct COPOS DESCARTÁVEIS para café de 50 ml 
de boa qualidade embalagem com 100 unidades

116 4000 Unid COPO PLÁSTICO resistente, cor amarelo, 
verde, azul  com capacidade mínima de 200 ml.

117 100 Unid DESENTUPIDOR PARA PIA com cabo de 
madeira aparelhada

118 100 Unid DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIO com 
cabo de madeira aparelhada

119 80 Unid ESCORREDOR DE LOUCAS em plástico.
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120 200 Unid ESCORREDOR DE ARROZ em alumínio com 
28cm de diâmetro.

121 100 Unid ESCORREDOR DE ARROZ em alumínio p/ 11 
kg.

122 150 Unid
ESCOVA PARA LAVAR VIDRARIAS, cerda 
80mm, pincel P.V (Ponta virada), cabo 170mm, 
diâmetro 10mm.

123 400 Unid ESCOVA PARA BICO E MAMADEIRA
124 80 Unid ESCUMADEIRA em aço inox pequena 32cm.

125 120 Unid ESPANADOR com penas de avestruz, leve e 
resistente comprimento 50cm.

126 60 Unid ESPÁTULA tipo pão duro, com base de silicone 
e cabo plástico.

127 150 Unid
FACA DE CARNES em aço inox com cabo de 
polietileno, 08 polegadas profissional.( TIPO 
ACOUGUEIRO)

128 5000 Unid FACA DE MESA em aço inox de boa 
qualidade.

129 200 Unid FACA DE SERRA para pão em aço inoxidável, 
com cabo em polipropileno, 12 polegadas

130 200 Unid FACAS DE CORTE GRANDE em aço carbono 
pexeira 8 polegadas e cabo de madeira

131 200 Unid FACAS DE CORTE MÉDIA em aço carbono 
pexeira 7 polegadas e cabo de madeira

132 200 Unid FACAS DE CORTE PEQUENA em aço 
carbono pexeira 5 polegadas e cabo de madeira

133 100 Unid FILTRO DE ÁGUA em material cerâmico com 
04 velas para filtragem 

134 100 Unid FORMA PARA BOLO redonda com furo 
central em alumínio, tam 24 cm.

135 50 Unid GALÃO VASIO DE ÁGUA MINERAL; 
embalagem plástica de 20 litros.

136 1500 Pct GARFO DESCARTÁVEL cristal para refeição, 
18cm, pacote com 50 unid.

137 5000 Unid GARFO em aço inox de boa qualidade.

138 300 Unid 
GARRAFA PLÁSTICA  com tampa para água, 
material atóxico, com capacidade de 5 litros. 
Tipo bobona

139 50 Unid
GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA, torneira, 
com suporte para sustentação, capacidade para 
12 litros, 

140 100 unid Garrafa para café  térmica com sistema de 
pressão, capacidade para 1.8 litros. Recipiente 
plástico de polipropileno,  ampola de vidro no 
interior com duas paredes banhadas em nitrato 
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de prata. Espaço entre as duas ampolas para 
retirada do ar num processo de vácuo, 
responsável pela manutenção da temperatura do 
conteúdo. Material: Polipropileno e vidro.

141 100 Unid GARRAFAS TÉRMICAS revestidas em 
plástico com capacidade para 01 litros

142 50 Unid GARRAFAS TÉRMICAS revestidas em 
plástico com capacidade para 05 litros

143 100 Unid JARRAS EM VIDRO e com tampa para água 
com capacidade para 02 litros

144 160 Unid

PANELA TIPO CAÇAROLA 20 LITROS - 
Especificação: panela tipo caçarola com tampa e 
alças laterais, para cozinha industrial, material 
alumínio reforçado, capacidade aproximada 07 
litros.

145 160 Unid

PANELA CAÇAROLA COM TAMPA. Para 
cozinha industrial, toda em 
alumínio. Capacidade: 41,2 litros. Diâmetro: 50 
cm. Altura: 21 cm 

146 100 Unid 
PANELA de 12 litros de alta qualidade, com 
design prático, feita em alumínio 100% puro 
com tampa.

147 100 Unid 
PANELA de 5 litros de alta qualidade, com 
design prático, feita em alumínio 100% puro 
com tampa.

148 80 Unid PANELA DE PRESSÃO em alumínio de boa 
qualidade com capacidade para 07 litros

149 80 Unid. PANELA DE PRESSÃO em alumínio de boa 
qualidade com capacidade para 13litros

150 60 Unid
PANELA DE PRESSÃO em alumínio de boa 
qualidade com capacidade para 22 litros linha 
hotelaria

151 1000 Unid PANOS DE PRATOS alvejados em algodão 
tamanho 70x40

152 5000 Unid PAPEL FILME (maior dimensão) 280x210 
metros de comprimento.

153 80 Unid PEGADORES DE SALADAS em inox, 
GRANDE (tam maior ou igual a 28 cm)

154 200 Unid PENEIRA PLÁSTICA grande com cabo 
diâmetro 30cm 

155 80 Unid POTE DE VIDRO com tampa plástica com 
capacidade para 3 litros.

156 100 Unid 
RECIPIENTE COM TAMPA em plástico para 
mantimentos pequeno com capacidade para 
250ml 
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157 100 Unid 
RECIPIENTE COM TAMPA em plástico para 
mantimentos pequeno com capacidade para 
500ml

158 100 Unid 
RECIPEIENTE COM TAMPA em plástico para 
mantimentos grande tipo com capacidade para 
1litro.

159 5000 Unid PRATO DE VIDRO temperado fundo 22,4cm 
INCOLOR transparente de boa qualidade

160 3000 Pct
PRATO DESCARTÁVEL prato plástico 
descartável 18 cm material poliestireno não 
tóxico em embalagem de 10 unidades

161 3000 Pct
PRATO DESCARTÁVEL prato plástico 
descartável 22 cm material poliestireno não 
tóxico em embalagem de 10 unidades.

162 4000 Unid PRATO PLÁSTICO fundo, resistente, para 
refeição.

163 200 Unid PORTA TALHERES com tampa transparente 
em plástico medida 33,5 x 29 x 5,5 cm

164 120 Unid RALADOR inoxidável com 4 faces.

165 600 Unid
RODO armação de plástico de 40 cm, com 02 
(duas) borrachas, cabo de madeira revestido em 
plástico

166 200 Unid
RODO armação de plástico de 60 cm, com 02 
(duas) borrachas, cabo de madeira revestido em 
plástico

167 500 unid
RODO armação de plástico de 30 cm, com 02 
(duas) borrachas, cabo de madeira revestido em 
plástico

168 1000 Unid SACO DE ALGODÃO alvejado branco.
169 1000 Unid SACO DE ALGODÃO para pano de chão

170 300 Pct
SACO DE PLÁSTICO descartável para 
cachorro-quente 20x10m. Embalagem de 500 
unidades.

171 150 Kg 
SACO DE PLÁSTICO DESCASTÁVEL de 
baixa densidade transparente liso tamanho 
40x60cm.

172 150 Kg SACOLA BRANCA alça camiseta reforçada 
com alça 35x45cm.

173 100 kg SACOLA BRANCA alça camiseta reforçada 
com alça 40x50cm.

174 1200 Unid
SACO PARA EMBALAR CESTA BÁSICA, 
extra reforçado cor transparente 
tam.50cmx80cm.

175 100 Pct SAQUINHO DE PAPEL cor branco 8x14cm 
(saquinho de pipoca), embalagem com 500 
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unidades.

176 120 Pct SAQUINHO PLÁSTICO para geladinho, 
dimensões: 4x23cm, embalagem 500 unidades..

177 100 Unid SUPORTE para galão de água mineral de boa 
qualidade.

178 60 Unid

TÁBUA DE CORTE em polipropileno: placa 
em polipropileno, para cortar carne ou legumes, 
formato retangular, medindo aproximadamente 
25 x 45 cm com uma das extremidades em 
forma de alça. A tábua deverá possuir no 
mínimo 1 cm de espessura.

179 100 Unid TIGELA PLUS em vidro tipo “marinex” 3L

180 50 Unid
TOUCA DESCARTÁVEL tnt plissada para 
proteção de cabelo, confeccionada em 
polipropileno na cor branca.c/100

181 140 Unid

VASILHAS EM MATERIAL PLÁSTICO 
reforçado de boa qualidade com tampa com 
capacidade para 02 litros para armazenar 
alimento.

182 160 Unid
VASILHA PLÁSTICA em material atóxico, 
resistente a impacto com tampa capacidade de 
05 litros.

183 100 Unid
VASILHA PLÁSTICA em material atóxico, 
resistente a impacto com tampa capacidade de 
10 litros.

184 800 Unid XÍCARA Chá em vidro com pires
185 800 Unid XÍCARA de café em vidro com pires

MATERIAL DE LIMPEZA
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT VALOR 
TOTAL

186 100 Litro Acido muriático embalagem com 1 litro

187 500 Caixa
Agua sanitária 1 lt cx c/12 uni  c/ o selo de 
registro no ministério da saúde  caixa com 12 
unidades

188 1.500 Litro Álcool etílico hidratado 92 8  inpm 1 lt
189 100 Pacote Algodão hidrófilo pacote com 250g: 

190 3.000 Frasco Alvejante sanitário 2 litros com hipoclorito 
sódio e cloro ativo

191 800 Unidade
Amaciante para roupa de boa qualidade perfume 
suave  composto de quaternário de amônio  
embalagem plástica

192 640 Unidade Avental de napa
193 100 Unidade Balde de plástico com tampa  capacidade de 60 
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lts

194 80 Unidade Balde de plástico com tampa capacidade de 100 
lts

195 1.000 Unidade
Balde de plástico preto tipo concreto alça 
metálica  capacidade de 12 lt  em material 
resistente: 

196 80 Unidade Balde plástico com tampa  capacidade 20 litros
197 500 Unidade Cera em pasta 400 g cores a escolher
198 500 Frasco Cera liquida 850ml obs: cores a escolher

199 2.000 Frasco Cera liquida incolor 750 ml perfumada  para 
todos os tipos de piso

200 1.500 Litro Cloro com 1 lt selo registro no ministério da 
saúde

201 3.000 Litro Desinfetante 2 lts c selo de registro do ministério 
de saúde

202 3.000 Frasco
Desinfetante liquido a base de pinho para uso 
geral  ação bactericida e germicida  embalagem 
com 2 litros

203 400 Frasco Desinfetante multi uso anti bactericida frasco 
com 500ml  referencia: veja multi uso

204 200 Frasco
Desinfetante para limpeza pesada anti 
bactericida frasco com 500ml  referencia: veja 
limpeza pesada

205 4.000 Pacote Detergente em po 1kg (sabão em pó) com aquil 
benzeno e sulfanato de sódio

206 1.000 Unidade Detergente liquido acido glicerinado 500ml 
referencia: brilho alumínio

207 4.000 Frasco Detergente liquido glicerinado 500ml 
industrializado

208 20 Unidade Dispenser para papel toalha Inter folha

209 50 Unidade Escova lavar mamadeira grande  cabo plástico  
cerdas em nylon

210 200 Unidade Escova para lavar roupa base plástica  cerda em 
nylon  tamanho aprox  13cm  cabo anatômico

211 100 Unidade Escova para unha base plástica   cerdas curtas 
em nylon

212 50 Unidade Espanador 45cm

213 1.500 Fardo Esponja de lã de aço 60g fardo c/14 pac fardo 
com 14 pacotes de 60g

214 2.000 Unidade
Esponja multiuso dupla face  sintética a base de 
espuma de poliuretano com bactericida e fibra 
sintetica: tamanho 110x75x23mm

215 800 Unidade Flanela 40 x 40 cm
216 1.000 Pacote Fosforo comum cx 10x40 com selo do inmetro
217 500 Pacote Guardanapo 20x22 5cm pacote com 50 unid
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218 500 Pacote Guardanapo 24x22cm pacote com 50 unid

219 300 Pacote Guardanapo de 30 0x30 0cm pacote com 50 
unid

220 50 Pote Limpa forno 230g
221 200 Frasco Limpa vidro 500 ml com pulverizador

222 50 Unidade Lixeira plástica  cap  32 litros com pedal lixeira 
32 litros com pedal  cesto interno em plástico

223 50 Unidade Lixeira plástica 05 lts com pedal
224 50 Unidade Lixeira plástica cap  10 litros com pedal
225 50 Unidade Lixeira plástica com tampa 10 litros
226 50 Unidade Lixeira plástica telada cap  10 litros
227 150 Frasco Lustra moveis com silicone 500ml
228 1.500 Unidade Luvas domesticas forrada med
229 50 Und Mangueira para gás padrão  nbr 1,10
230 100 Unidade Pa de plástico para lixo c/ cabo curto

231 100 Unidade Pa para lixo em folha de zinco cabo de madeira ( 
cabo longo)

232 50 Fardo Palha de aço zero c10
233 2.000 Unidade Pano de chão alvejado trama fechada
234 1.500 Unidade Pano de prato comum
235 75 Unidade Papel alumínio 45 x 7 5 45  x 7  5
236 70 Unidade Papel alumínio rolo 45 cm x 4 0 m

237 1.200 Fardo Papel higiênico folha simples 4x1 fardo com 16 
rolos de 60 metros cada

238 500 Fardo Papel toalha interfolha fardo com 1000 unid

239 500 Pacote Papel toalha pacote pacote com 02 rolos  folha 
dupla picotada   50 toalhas de 20 cm por rolo

240 1.000 Unidade Pedra sanitária com suporte plástico 40g
241 70 Pacote Pregador de roupa de madeira - médio - c/12 uni
242 50 Unidade Registro para gás

243 700 Unidade Rodo de metal c borracha dupla de 60 cm  com 
cabo

244 120 Unidade Rodo de plástico c borracha dupla de 60 cm  
com cabo

245 50 Unidade Rodo de plástico com borracha dupla 40cm com 
cabo

246 50 Pacote Sabão de coco em barra 200g com 5 unid

247 350 Pacote Sabão em barra glicerinado 200g neutro 
embalagem c/ 5 unid

249 1.000 Unidade Sabão pintado 500g

250 50 Unidade Saboneteira bca mínimo de 400 ml c/ 
reservatório

251 1.000 Unidade Saco cru
252 3.000 Pacote Saco de lixo 15 lt obs: com 10 unidades
253 3.000 Unidade Saco de lixo 30 lts
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254 1.200 Pacote
Saco de lixo de 100 litros obs: resistente  10 
micras  para limpeza urbana  pacote com 100 
unidades

255 5.000 Pacote Saco para lixo 50l c10 unid  em polietileno

256 500 Pacote Saco para lixo polietileno 100l para uso 
doméstico com 100 unid

257 200 Unidade Saponáceo com detergente em pó 300 gr
258 150 Frasco Soda cáustica500 gr
259 100 Unidade Torneira para filtro
260 50 Unidade Vassoura de nylon para utilização externa

261 400 Unidade Vassoura de piaçava n°03 com 22 furos  com 
cabo

262 800 Unidade Vassoura de piaçava nº5 com 22 furos base e 
cabo em madeira retangular

263 250 Unidade Vassoura em pelo  cabo de madeira  base 
retangular  dimensões 250mm

264 150 Unidade Vassoura para gari 40 cm

265 150 Unidade
Vassoura para limpeza de vaso sanitário cabo 
em plástico resistente  cerdas em nylon  copo 
plástico

266 50 Unidade Velas de filtro tripla ação - declorante e 
esterilizante, com revestimento de prata coloidal.

267 1.000 Pacote Veneno p/ rato 25g
268 100 Unid Veneno para barata 30 ml tipo/similar k-othrine
269 200 Unid Veneno para formiga 10g (seringa)

Valor total da proposta: ________________ 
(________________________________________________________________________)

Validade da Proposta _____________________________________________________

Condições de Pagamento:_________________________________________________                                                                                   

Prazo de Entrega do objeto: _______________________________________________

_______________________________________________
Assinatura e Carimbo da Firma

ANEXO III
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 099/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2017

PREÂMBULO

O MUNICIPIO DE PEDRA AZUL - MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede a praça Theopompo de Almeida, nº 250 – Centro – Pedra Azul-MG – CEP.: 39.970-
000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.414.565/0001-80, neste ato representado pelo Srª. 
Silvana Maria Araújo Mendes, portador do RG; nº MG- 21.504.475 SSP/MG e CPF nº 
314.658.464-68, residente e domiciliado na Rua Doutor Antônio Faria, nº 26, Centro, Pedra 
Azul/MG; considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS nº. 031/2017, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da 
empresa , atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes 
desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nº.s 
8.666/93, 10.520/2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e demais legislações 
aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO 
AS FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE 
LIMPEZA E UTILIDADES DOMÉSTICASPARA EM ATENDIMENTO DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, conforme as especificações 
da proposta de preços apresentada no Pregão Presencial n° 031/2017 Processo n° 099/2017, 
os quais, independentemente de transcrição, fazem parte deste instrumento, naquilo que não 
o contrarie.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

2.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

2.1.1 Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do material mediante o envio da 
Ordem de Compras, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

2.1.2 Permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local da entrega do objeto, desde que 
observadas as normas de segurança;

2.1.3 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 
material;

2.1.4 Efetuar os pagamentos devidos observados as condições estabelecidas nesta Ata;
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2.1.5 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a firmar contratações 
com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações 
específicas, para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo 
assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

2.1.6 – Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o contrato poderá ser 
formalizado a qualquer tempo durante o prazo vigente da Ata de Registro de Preços sobre o 
saldo remanescente do item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a 
minuta anexa ao Edital.

2.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

2.2.1 Assinar esta Ata no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contado da convocação;

2.2.2 Fornecer o material conforme especificação marca e preço registrados;

2.2.3 Realizar os fornecimentos conforme necessidade das Secretarias Municipais após o 
recebimento da requisição de compra devidamente assinada.

2.2.4 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar 
da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se 
vencidas;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da 
data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

4.1 – O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à 
Prefeitura Municipal de Pedra Azul, competindo-lhe:

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das 
especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de forma a avaliar o 
mercado, podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens 
registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada da nota de 
empenho;
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d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a 
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou 
documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de 
penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no 
edital da licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos 
participantes possíveis alterações ocorridas.

Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse 
público, poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes 
da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos 
públicos.

Parágrafo segundo – A Seção de Almoxarifado auxiliará a Seção de Compras nas 
pesquisas de preços dos itens registrados, de forma a avaliar os preços a serem contratados, 
bem como elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas de contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Os preços registrados, a especificação do material, o quantitativo, as marcas, as 
empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta 
Ata.

5.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser 
promovidas negociações com os fornecedores.

5.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o Setor de Licitações e Contratos deverá convocar o 
fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média 
apurada.

5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as 
obrigações assumidas, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do 
compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada à veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de 
fornecimento.

5.5 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 
registro – equação econômico-financeira.
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5.6 - Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele 
apurado pela Administração Municipal para determinado item.

5.7 - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação 
econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente por meio eletrônico. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

6.1 – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados 
de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho 
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de 
cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, 
incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.

6.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo 
da presente Ata.

6.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 
considerando-se cancelado o preço registrado.

6.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pela Administração Municipal, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das 
penalidades previstas nesta Ata.

6.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
fornecedor relativas ao respectivo registro.

6.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Administração 
Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o 
pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual 
infringida.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1 – Os materiais serão solicitados de forma PARCELADA, conforme a necessidade do 
município e deverão ser entregues no Almoxarifado Central pelo prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

7.2 – A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a 
ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

7.2.1 – O prazo para a troca do material recusado será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data da solicitação de troca de produto.

7.3 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com 
apresentado na proposta.

7.4 – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando 
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as 
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da 
Pasta.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por 
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal, quando 
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação, cumpridos os seguintes requisitos:

a) apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, FEDERAL, e do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando 
regularidade com o FGTS;
b) inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o fornecedor.

Parágrafo único - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

9.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 
por cento) 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 10% (dez por cento) 
do valor empenhado. 
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9.2. 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 art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I - advertência; 
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.3. 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 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais.

9.4. 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 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração 
no sentido da aplicação da pena. 

9.5 - 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 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado 
judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte 
do fornecedor, assegurará a Administração Municipal o direito de rescindi-lo, mediante 
notificação, com prova de recebimento.

10.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93 
constituem motivos para a rescisão da contratação:

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e 
prévia comunicação a Administração Municipal;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado 
pelo representante da Administração Municipal.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou 
incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da 
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presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos 
deste documento e as condições de habilitação.

10.3 - A Administração Municipal de Pedra Azul é reconhecido o direito de rescisão 
administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que 
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as 
do artigo 80.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 - A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios, 
cujo Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de 
Detalhamento a ser publicado oportunamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

13.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do 
Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Pedra Azul - Estado de Minas, para dirimir 
questões oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.

Pedra Azul – MG, ___ de _____ de _____.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

Deisiane Greisse Silva Batista
Pregoeiro

....................
Equipe de Apoio
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Pelo FORNECEDOR (assinatura)

Razão social do fornecedor (Nome legível do representante legal da empresa, RG e órgão 
expedidor)
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. _____, celebrada entre 
o Município de Pedra Azul - MG e a empresa________________________ cujos preços 
estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº. 
031/2017 – Processo nº. 099/2017.

Nome da Empresa: ________________________________________________________
CNPJ: __________________________________ Insc. Estadual: ___________________
Endereço: _______________________________________________________________
Cidade: ___________________________________ Estado: _______________________
Telefone: __________________________________ Fax: _________________________
e-mail: __________________________________________________________________
Responsável: ____________________________________________________________
CPF: _____________________________________ RG: __________________________

ITE
M

QTD
E

UNI
D ESPECIFICAÇÃO MARCA 

VALOR 
REGISTRAD

O
1
2
3
... ...

Pedra Azul – MG, ___ de _____ de _____.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

Pelo FORNECEDOR (assinatura)
Razão social do fornecedor (Nome legível do representante legal da empresa, RG e órgão 
expedidor)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO N.º  ......../2.017.

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE 
PEDRA AZUL E A 
EMPRESA_________________________________
_.

I - CONTRATANTE: “MUNICIPIO DE PEDRA AZUL, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Praça Theopompo de Almeida, 250 – Centro, nesta cidade de 
Pedra Azul, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 18.414.565/0001-80. 

II - CONTRATADO (A): A empresa ................................................................................, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à 
Rua.............................................................., inscrita no CNPJ/MF nº ................................ e 
Inscrição Estadual nº ...........................................

 
III - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Prefeita Municipal, a Srª. 
Silvana Maria Araújo Mendes, portador do RG; nº MG- 21.504.475 SSP/MG e CPF nº 
314.658.464-68, residente e domiciliado na Rua Doutor Antônio Faria, nº 26, Centro, 
Pedra Azul/MG e a CONTRATADA o Sr ............................, brasileiro, residente e 
domiciliado nesta cidade, a Rua. ......................., ............. – Centro.
– Centro.

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições 
nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AS 
FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTILIDADES 
DOMÉSTICASPARA EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DESTA MUNICIPALIDADE.
                
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA:
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I Entregar com pontualidade o produto ofertado
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que 
sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto 
da presente licitação.
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO

3.1 – Os materiais serão solicitados de forma PARCELADA, conforme a necessidade do 
município e deverão ser entregues no Almoxarifado Central pelo prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

3.2 – A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a 
ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

3.2.1 – O prazo para a troca do material recusado será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data da solicitação de troca de produto.

3.3 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com 
apresentado na proposta.

3.4 – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando 
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as 
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da 
Pasta.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ .............. ( ............................... 
), fixo e irreajustável.
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4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da 
operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

4.3 – O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por 
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal, quando 
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação, cumpridos os seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada da Certidão Negativa de 
Débito – FEDERAL, e do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
comprovando regularidade com o FGTS;

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o fornecedor.

Parágrafo único - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO REAJUSTE:

5.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 
7.1 do edital, fixo e irreajustável.

5.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 
8.666/93.

5.2.1 – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a 
Administração Municipal, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a 
procedência do pedido.

5.3 - Em caso de redução nos preços dos produtos, a contratada fica obrigada a repassar ao 
município o mesmo percentual de desconto.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1 - O prazo de vigência do contrato será de ........ (......................) MESES, contados da 
assinatura deste instrumento até o dia ___/____/_____, podendo ser prorrogado mediante 
acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo 
das seguintes dotações orçamentárias: ...........................................................

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:
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8.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 
por cento) 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 10% (dez por cento) 
do valor empenhado. 

8.2. 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 art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I- advertência; 
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III– suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. 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 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais.

8.4. 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 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração 
no sentido da aplicação da pena. 

8.5 - 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 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente 
devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela 
adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo 
município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração Municipal, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93;
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pedra Azul Estado de Minas Gerais, para dirimir 
questões oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas 
testemunhas.

Pedra Azul,  ........ de ...............................  de 2.017.

SILVANA MARIA ARAÚJO 
MENDES 

Prefeita Municipal
Contratante

.....................................................

Contratada

Testemunhas:

1) ______________________
CPF:

2) _________________________
CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2017

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

_______________________ inscrito no CNPJ n° 

______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(_____________________)___________________________ portador (a) da Carteira de 

Identidade n° ___________________________ e do CPF n° ____________________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 

anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos.

Ressalva:  (    ) emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data, _____ de _____________________de __________

________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2017

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

DECLARAÇÃO

__________________________________  Nome da Empresa (CNPJ) 

_______________________________, com sito à (endereço completo 

________________________________________________, Declara, sob as penas da lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores).

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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PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2017.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

_________________________ inscrito no CNPJ n° 

__________________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (_____________________________) _____________________________ portador (a) 

da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do CPF n° 

____________________, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para 

cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 

2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no subitem 9.1.1  do mesmo edital, e 

para fins do Pregão Presencial nº ____/2016 da Prefeitura Municipal de Pedra Azul, 

DECLARA expressamente 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 (a), após a abertura da sessão, 
antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de 
habilitação) exigidos nesta licitação. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2017

ANEXO VIII

PROCURAÇÃO

A empresa _______________________________, CNPJ n.º 

________________, com sede à _________________________, neste ato representada 

pelo (s) diretor (es) ou sócio (s), (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu (s) Procurador 

(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a 

quem confere (m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Pedra Azul/MG  

praticar os atos necessários para representar a outorgante na  Licitação na modalidade 

Pregão Presencial nº ___/2017, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-

lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances 

verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para 

outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

______________________, _____ de _______________ de______

____________________________________________________
Assinatura do responsável pela empresa sob carimbo

OBS 1: RECONHECER FIRMA(S)
OBS 2: Este documento deverá estar fora do envelope, e será entregue em mãos no ato 
da sessão de abertura do certame ao Pregoeiro (a). 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2017

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DO CONTADOR LEI 123/06

Eu, ___________________________________contador CRC 

__________________, afirmo ser contador responsável pelas contas da empresa 

____________________inscrita nº. CNPJ__________ e com esta função, declaro que a 

mesma esta devidamente enquadrada nas condições dos artigos da Lei Complementar 123, 

de 14 dezembro de 2006, como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, reconheço 

os benefícios e as responsabilidades.

Local e data, _____ de _______________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CRC

Observação: Esta declaração terá validade de 60 dias após sua emissão.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2017 

ANEXO X

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LEI 123/06

Eu, ___________________________________CPF __________________, 

afirmo como representante legal da empresa ____________________inscrita nº. 

CNPJ__________ de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do 

Artigo 3º da Lei Complementar nº123/06.

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ

Observação: Declaração terá validade de 60 dias após sua emissão.


