PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 18.414.565/0001-80
Setor de Compras, Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE PEDRA AZUL - MG, torna-se público a realização do PP-SRP 007/2018,
tipo menor preço por item, em 05/04/2018 às 09h00min, objetivando o registro de
preços paraaquisição de gêneros alimentícios destinados às demandas das escolas
municipais e demais secretarias.Edital com Informações complementares no site
www.pedraazul.mg.gov.br. em 20/03/2018 – Rosalvo de Oliveira Filho – Pregoeiro
Oficial.

PUBLIQUE-SE

Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000, Pedra Azul/MG
Telefones: (33)3751-1047, ramal 209
Site: www.pedraazul.mg.gov.br – e-mail:licitacao.pedraazulmg@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 18.414.565/0001-80
Setor de Compras, Licitações e Contratos

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PROCESSO Nº 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SECRETARIAS.
Razão Social:
CNPJ N.º
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Telefone/Fax
Pessoa para contato:

Estado:

Recebemos, através de e-mail e/ou diretamente no Setor de Licitação,nesta data,
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:__________________ , ____, de __________________ de 2018
_____________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Pedra Azul e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao
Núcleo
de
Licitações
e
Contratos
por
meio
do
e-mail:
licitacao.pedraazul@gmail.com. (preferencialmente)
A não remessa do recibo exime o Núcleo de Licitações e Contratos da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório,
bem como de quaisquer informações adicionais.
Pedra Azul/MG, 20/03/2018
Pregoeiro(a) Oficial
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 007/2018
1 - PREÂMBULO:
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL - ESTADO DE MINAS GERAIS, sito na
Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000, através do(a) Prefeito(a)
Municipal, torna público que seu/sua Pregoeiro(a) Oficial e Equipe de Apoio,
nomeados através do(a) Portaria nº015/2018 de 02/01/2018, estarão reunidos para
receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIALPOR REGISTRO DE PREÇOSdo tipo “Menor Preço por item”, o qual será
processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520
de 17.07.2002, subsidiariamente à Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e suas posteriores
alterações, Leis Complementares 123/2006, 147/2014 e 155/2016 no que couber, e
no Decreto Municipal nº.028/2017 de 06/04/2017.
1.2 Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas pelo e-mail:
licitacao.pedramg@gmail.com., fone (33) 3751-1047 ou no Setor de Compras,
Licitações e Contrato, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no
horário das 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min.
O Setor de Compras, Licitações e Contrato 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 visa o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
DEMAIS SECRETARIAS, de acordo com Anexo I.
2.2 As especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I –
Planilha/Especificações – a qual faz parte integrante deste Edital, as quais não
poderão ser alteradas, constando orientações e dados objetivos para os licitantes
elaborarem suas propostas.
2.3 As especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas,
podendo o licitante oferecer esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação
por meio de carta que anexará à proposta.
2.4 Nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou
que venham a incidir sobre as aquisições, inclusive o frete, carga e descarga no
local de entrega (município de Pedra Azul) e outros.
3 - DA ABERTURA:
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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: 05/04/2018
HORA: 09h00min
LOCAL: Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG
Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000
Pedra Azul/MG
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que
atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentação.
4.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
c) Encontrem-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em
consórcio.
e) Empresas que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal
de Pedra Azul -MG.
4.3 A observância das vedações do item 4.2 é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1 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.
5.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de
habilitação,
o
proponente/representante
deverá
se
apresentar
para
credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), devidamente munido de documentos
que o credenciem a participar deste certame e a responder pela representada,
devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro
documento oficial equivalente.
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5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
Procuração em que comprove a outorga os necessários poderes para formular
ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes a
este certame licitatório, em nome da proponente.
5.4 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá
apresentar firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa
proponente, que detenham os poderes para exercer direitos a assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.
5.5 Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não
estejam munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital.
6 – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO:
6.1 Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1 deste
Edital.
6.2 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, o(a)
Pregoeiro(a) ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no
presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02
na forma dos sub-itens abaixo:
6.2.1 – No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no
subitem 6.2, o representante de cada licitante, deverá entregar o(a) Pregoeiro(a)
ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, os seguintes
documentos:
a) Declaração de Pleno Atendimento, (conforme modelo em anexo IV);
b) Procuração publica ou particular, com firma reconhecida em cartório,
comprovando os poderes para formular lances verbais de preços, conforme
item 5.3;
c) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso:
I cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no
caso de empresa individual;
II registro comercial, no caso de empresa individual;
III ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, (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).
IV Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
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V 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;
6.2.2O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir o
regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº 123/06,
deverá apresentar, no momento do credenciamento, a seguinte documentação:
a) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a
comprovação desta condição se efetuada mediante certidão expedida pela
Junta Comercial. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente
ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.
b) 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.
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.
6.2.3 A não entrega da Declaração de Pleno Atendimento exigida no subitem 6.2.1
deste Edital implicará em não recebimento, por parte do(a) Pregoeiro(a), dos
envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não
aceitação da licitante no certame licitatório.
6.2.4 ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL-MG
<nome completo do licitante>
PROCESSO N°. 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 007/2018
DATA DE ABERTURA: 05/04/2018
HORÁRIO: 09h00min
6.2.5 ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL-MG
<nome completo do licitante>
PROCESSO N°. 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 007/2018
DATA DE ABERTURA: 05/04/2018
HORÁRIO: 09h00min
6.3 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 integrante da equipe de apoio da Prefeitura
Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000, Pedra Azul/MG
Telefones: (33)3751-1047, ramal 209
Site: www.pedraazul.mg.gov.br – e-mail:licitacao.pedraazulmg@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 18.414.565/0001-80
Setor de Compras, Licitações e Contratos

Municipal de Pedra Azul/MG, ou ainda pela juntada da(s) folha(s) de órgão da
imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s).
6.4 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).
6.5 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.
6.6 A autenticação, quando feita pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor integrante da
equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG, poderá ser efetuada,
em horário de expediente, no Setor de Compras/Licitações do prédio sede da
Prefeitura Municipal de Pedra Azul/MG, situada à Praça Theopompo de Almeida,
250, centro, 39.970-000, no horário de 08h00min às 12h00min e de 14h00min às
18h00min, ou no momento da licitação.
6.7 O CNPJ a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação,
deverá ser o mesmo da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto
da presente licitação.
6.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindose fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de
ilustração das propostas de preço.
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 no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Pedra AzulMG, Anexo I deste edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas
informações exigidas no referido formulário, 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, constando o preço de cada item, expresso em reais
(R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos,
conforme o formulário mencionado acima, devendo 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,
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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 – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação
expressa, esse prazo será considerado como tal;
IV – 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, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último
se houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva.
Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da
contratação;
V– Conter prazo de entrega do objeto licitado, conforme o item 15.1. Não havendo
indicação expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele constante
deste inciso.
7.2 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Ocorrendo
divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será
considerado o primeiro.
7.3 Os descontos 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.
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 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):
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8.1 - A documentação, referente à regularidade fiscal, trabalhista, econômico
financeira e técnica, deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital,
em original ou em cópia devidamente autenticada e conter, obrigatoriamente,
todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
8.1.1 - A documentação para habilitação, conforme a constituição, consistirá em:
I.

Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da
mesma licitante que irá faturar o objeto licitado;

II.

Alvará de Funcionamento;

III.

Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive
contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no
âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, em um único documento.
Certidões Negativas na forma prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro
de 2014;

IV.

Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da
unidade de federação da sede da licitante;

V.

Certidão negativa de tributos municipais, emitida pela Prefeitura da sede do
licitante;

VI.

Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de
Serviço) demonstrando situação regular;

VII.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

VIII.

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;

IX.

Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido
pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal;

X.

No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Jurídicade Direito Público ou Privado, que comprove a aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades
e
prazos
com
o
objeto
da
licitação,
com
identificação/assinatura legível de quem a emitiu, endereço e telefone de
contato para fins de aferição.

8.1.2O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita
Federal paracertificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no
Cadastro Nacional de PessoaJurídica - CNPJ, em observância à legislação
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pertinente, confirmando, ainda, aautenticidade dos demais documentos extraídos
pela internet, junto aos sites dos órgãosemissores, para fins de habilitação.
9 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1
- No dia, hora e local designados neste Edital, o(a) Pregoeiro(a), que dirigirá a
sessão, após abertura da mesma, na presença dos representantes de todas as
licitantes, devidamente credenciadas, na forma prevista na clausula 6, e demais
pessoas que queiram assistir ao ato, receberá os envelopes de nº. 01 – Proposta e nº.
02 – Habilitação devidamente identificada e lacrados, de cada licitante,
admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas,
sendo registradas em ata os nomes das licitantes.
9.2 - Tão logo tenham sido recebidos os envelopes, o(a) Pregoeiro(a) comunicará
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas
licitantes ao certame.
9.3 - Concluídas a fase de credenciamento dos representantes das licitantes e
recebimento dos envelopes, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, fará conferência
dos envelopes dos licitantes credenciados, quanto a sua inviolabilidade, promoverá
a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e
rubricando todas as suas folhas, momento em que dar-se o início a fase de
classificação.
9.4 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
10 - DO JULGAMENTO:
10.1O julgamento da licitação será dividido em duas etapas–Classificação
daspropostas e Habilitação – e obedecerá, quanto à classificação das propostas,
ao critério de MENOR PREÇO POR ITEMdo objeto deste Edital.
10.1.1 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.
10.1.2 Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante desejar
efetuar ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações
seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da
etapa de lances para aquele item.
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10.1.3 Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de
negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio
obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço
apurado na pesquisa de mercado.
10.1.4 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.
10.2 Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.
10.2.2O(a) Pregoeiro(a) informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente
licitação e os respectivos valores ofertados.
10.2.3O(a) Pregoeiro(a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.
10.2.4O(a) Pregoeiro(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.
10.2.4.1 O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa
de lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de
menor preço, multiplicado por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa
decimal.
10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(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.
10.2.6 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.
10.2.7O(a) Pregoeiro(a) convidará os representantes das licitantes classificadas
(para os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir
da proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo
sequencialmente, em ordem decrescente de valor.
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10.2.8 O(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o item a ser adquirido.
10.2.9 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa
competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço
por item.
10.2.10 A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando
convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará na exclusão da licitante das rodadas
posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última
proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.
10.2.11 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.
10.2.12 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,
decidindo motivada e expressamente a respeito.
10.2.13 Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao
Edital.
10.2.14 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.
10.2.15 Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro(a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja
obtido o melhor preço para a administração.
10.2.16 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 18, deste Edital.
10.2.17 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos
materiais/produtos condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer
natureza não previstos neste Pregão;
10.2.18 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06
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10.3.1 Em caso de participação de licitante que detenha a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, será
observado o seguinte:
a)

b)

c)

d)

e)

Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação
em que as propostas apresentadas pela microempresa e empresa de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver
amparada por esta lei complementar.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá
a oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de
05 (cinco) minutos após a notificação por parte do(a) Pregoeiro(a), sob
pena de preclusão.
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs
remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito
No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

10.4 Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
10.4.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a
abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
10.4.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas.
10.4.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.4.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a
microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, de acordo com o Art. 43, Parágrafo 1º, da Lei Complementar 147 de
07/08/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000, Pedra Azul/MG
Telefones: (33)3751-1047, ramal 209
Site: www.pedraazul.mg.gov.br – e-mail:licitacao.pedraazulmg@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 18.414.565/0001-80
Setor de Compras, Licitações e Contratos

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4.5 Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo
próprio(a) Pregoeiro(a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de
sua interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na
hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.
10.4.6 Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo(a)
Pregoeiro(a).
10.4.7 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final,
pelo(a) Pregoeiro(a), sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s)
credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.
10.4.8 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após
esse fato, ficarão por trinta dias correntes à disposição das licitantes interessadas.
Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
10.4.9 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de
sua interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro(a), a adjudicação do objeto da
licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos
autos a Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG, para
homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de
existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria Municipal para
apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da
licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à
contratação.
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11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
11.1 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 corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2 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(a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora.
11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura Municipal de Pedra Azul, situada à Praça Theopompo de
Almeida, 250, centro, 39.970-000.
11.5 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 interpostos antes do
término da sessão.
11.5.1 Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente
apresentadas.
12 – DAS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1 As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e
a licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços,
observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação
vigente e na proposta do licitante vencedor.
12.2 A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata
Contrato ou outro instrumento hábil, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93,
que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da convocação.
12.3 O prazo estipulado no subitem 12.2 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 PREFEITURA.
12.4O(a) Pregoeiro(a) poderá, quando a convocada não assinar a Ata Contrato no
prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a
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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.
12.5 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro.
12.6 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.
12.7 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.
12.8 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;
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.
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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.
13 – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
13.1Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I,
subitem 7.1 deste edital, fixo e irreajustável.
13.2 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.
13.2.1 No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada
deverá solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG,
devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do
pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do
município para o devido parecer.
14 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
14.1As despesas eventuais decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à
conta de dotações especifica que será indicada no ato da formalização do
contrato ou outro instrumento hábil.
15 – DO FORNECIMENTO:
15.1 Os materiais serão solicitados, mediante demanda, pelo Setor de Compras e
deverão ser entregues em Pedra Azul (sede), com validade de cada produto não
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, em endereço definido na OF (Ordem de
Fornecimento), nos prazos previstos no Termo de Referência, a contar do
recebimento da OF devidamente assinada, acondicionados em caixas/volumes
devidamente lacrados e em perfeito estado.
15.2 A licitante vencedora deverá entregar os materiais em conformidade com a
solicitação das Secretarias Municipais, obedecendo as quantidades, unidades,
embalagens.
15.3 Não será aceita substituição dos itens solicitados na OF, exceto nos casos em
que haja compatibilidade valores iguais ou inferiores e/ou marcas aos solicitados
pelas Secretarias Municipais.
15.4 A Licitante vencedora, ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material
que vier a ser recusado, sendo que o ato de recebimento não importará sua
aceitação.
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15.6 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos
produtos/materiais, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for
entregue em desacordo com apresentado na proposta.
15.7A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por
parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos
produtos/materiais, devendo a Contratada prestar os esclarecimentos solicitados,
atender às reclamações formuladas, entregar a Nota Fiscal, sendo que a execução
do contrato deverá ser acompanhada por um encarregado da Pasta.
16 – DO PAGAMENTO:
16.1 Observando a dotação orçamentária, o pagamento será feitoem até 30 dias
após a entrega dos produtos/materiais, com a entrega da respectiva nota fiscal,
conforme vínculo e fonte de recursos.
16.2 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com
documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o
número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de
boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
16.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A reapresentação deverá
ser feita da mesma forma descrita no item 16.2.
16.4 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 aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
16.5 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.
16.6 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá
cumprir a Nota de Autorização de Fornecimento mesmo estando o Município em
débito para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse
período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual.
16.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
16.8 O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo Contratado de que
se encontra em dia com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social,
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mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o
FGTS.
17 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
17.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são
obrigações da CONTRATADA:
I.
Fornecer os produtos/materiais nos prazos e nas condições definidas no
Termo de Referência, anexo I do Edital de convocação;
II.
Entregar parceladamente os produtos/materiais de acordo com as
necessidades, solicitações e cronogramas fornecidos após a liberação dos
pedidos;
III.
Efetuar a troca dos produtos/materiais recusados em decorrência de falha
no fornecimento e não corresponderem á qualidade exigida, dentro do
prazo estabelecido neste Termo de Referência;
IV.
Proceder o transporte das mercadorias em estrita observância ás normas de
higiene pertinentes, bem como acondicionados em recipientes adequados.
V.
Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento dos
produtos/materiais, incluídos aí, frete, carga e descarga, encargos sociais,
trabalhistas e fiscais e outros inerentes á comercialização;
VI.
Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através
da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;
VII.
Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos
produtos/materiais, objeto da presente licitação.
VIII.
Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
17.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são
obrigações da CONTRATANTE:
I.
II.
III.
IV.

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

18 – DAS PENALIDADES:
18.1 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 30%
(trinta porcento)do valor contratado.
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18.2Em 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.
18.3 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.
18.4 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.
18.5 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.
19 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
19.1 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 11.4 deste edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no
prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail:
licitacao.pedraazulmg@gmail.com.
19.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.
19.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame.
20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
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20.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendidos os interesses
públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da
contratação.
20.2 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.
20.3 É facultada ao(a) 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.
20.4 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste
Edital, nos termos do item 20.6 e a homologação do resultado desta licitação não
implicará em direito à contratação.
20.5 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-MG, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário.
20.6 O(A) Prefeito(a) Municipal de Pedra Azul-MG, 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.
20.7 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.
20.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente exclusivamente o Foro da Comarca de Pedra Azul-MG.
20.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente
licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
local e horário anteriormente estabelecido.
20.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).
20.11 Fazem partes integrantes deste edital:
Anexo I – Especificação;
Anexo II – Minuta de Proposta de Comercial;
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Anexo III – Termo de Credenciamento;
Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento;
Anexo V – Minuta de ata;
Anexo VI - Minuta de Contrato.
Pedra Azul/MG, 20/03/2018
Pregoeiro(a) Oficial
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº. 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 007/2018
1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

1.1 Aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SECRETARIASpara
atender demandasdas Secretarias Municipais.
2.

JUSTIFICATIVA:

2.1 A aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS
SECRETARIAS visa atender demandas das Secretarias Municipais, especificamente a
demanda escolar.
3.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO

3.1 Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as
especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida
fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições
de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
3.2 Poderãoser solicitadas amostras dos produtos ofertados pelos licitantes
detentores dos menores preços para verificação de sua conformidade com as
especificações exigidas neste Termo de Referência.
3.3 Caso solicitada (s), a(s) amostra(s) deverá (ão) ser encaminhada(s) em número
mínimo de 01 (uma) unidade do item, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas após solicitação do(a) Pregoeiro(a), entregue na embalagem original, de
acordo com o edital e a legislação pertinente.
3.4 O acompanhamento e a fiscalização dos produtos, assim como o exame prévio
das amostras serão realizados pela Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio, em
conjunto com a Coordenação de Suprimento de cada Unidade, para análise da
qualidade e verificação de sua conformidade em relação às especificações
exigidas neste Termo de Referência.
3.4 No caso de os produtos não corresponderem às especificações, os mesmos
serão recusados, cabendo a contratada substituí-los por outros com as mesmas
características exigidas no Termo de Referência, no prazo determinado nesteTermo
de Referência, clausula 3.3, o não cumprimento acarretará na convocação do
segundo colocado;
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4.

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

4.1 A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela fiscalização do
contrato no que compete ao fornecimento dos produtos, observando todos os
aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da
qualidade, marca dos produtos/materiais contratados, prazo de validade).
5.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA(O)ATA/CONTRATO

5.1 12(doze) meses, a partir de sua assinatura.
6.

DA ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1 Osprodutos serão entregues no Almoxarifado, nos prazos mencionado a seguir,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, de segunda a sextafeira, no horário compreendido das 08h00min ás 12h00min e de14h00min às
18h00min.
6.2 Osprodutos serão entregues em parcelas, sendo que as quantidades a ser
entregue em cada parcela serão de acordo com as necessidades das Secretarias
Municipais.
Os produtosdeverão ser entregues da seguinte forma:
a) Produtos não perecíveis: entrega em parcelas, de acordo com a
solicitação das Secretarias Municipais, o qual o Setor de Compras
formulará o pedido via e-mail, correios ou similar, tendo o contratado o
prazo
máximo
de
07
(sete)
diascorridos
para
entregar
osprodutossolicitados;
GÊNEROS/PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
As entregas serão realizadas quinzenal, de acordo com as necessidades das
Secretarias Municipais.
Dar atenção especial para data de fabricação e validade dos produtos a
serem entregues, validade máxima 180 dias.
As embalagens deverão estar limpas e com dados como nome do fabricante,
data de validade e informações nutricionais visíveis.
b) Produtos perecíveis: serão entregues semanalmente, nos dias a serem
definidos pelas SecretariasMunicipais, tendo o licitante o prazo de 03
(dias)corridos para fazer a entrega, após a solicitação.
CARNES, IORGUTE E OUTROS
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As entregas serão realizadas semanalmente, de acordo com as necessidades
das Secretarias Municipais.
Dar atenção especial para a data de fabricação e validade do produto a
ser entregue. O produto não poderá ter validade inferior a 06 meses a partir do
momento da entrega do produto.
O produto deverá ser embalado e congelado em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente.
A carne moída bovina, no corte acém, congelada, deverá ser livre de sebos,
aponevroses, ossos, cartilagens, e outros mecanismos que venham a comprometer
a qualidade da mesma. Conter no máximo 2% de gordura.
Os rótulos devem conter nome e endereço do abatedouro, constando o
carimbo do SIF(Serviço de Inspeção Federal), ou SIE ( Serviço de Inspeção Estadual),
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). Identificação completa do produto(Ex:
carne moída bovina, acém) data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação,
peso líquido.
OVOS
Os ovos deverão estar limpos, com casca lisa e resistente, sem rachaduras ou
deformações, formato característico e adequados para o consumo.
As entregas serão realizadas semanalmente, de acordo com as necessidades
das Secretarias Municipais.
FRUTAS/LEGUMES E VERDURAS
As frutas deverão ser frescas e sãs, isentas de danos e lesões de origem física,
mecânica ou biológica que afetem a sua aparência e utilização. Estar maduras o
suficiente para suportar a manipulação, transporte e armazenamento.
Os legumes e as verduras deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio
padronizado.
As hortaliças deverão ser frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação
adequado para o consumo. Não deverão estar danificadas por lesões que afetem
a sua aparência e utilização.
Deverão estar isentas de:
 Substâncias terrosas;
 Sujidades ou corpos estranhos aderidos á superfície externa;
 Estar isentas de umidade externa anormal e de resíduos de defensivos
agrícolas e/ou outras substâncias tóxicas;
 Isentas de parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e
embalagens;

Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000, Pedra Azul/MG
Telefones: (33)3751-1047, ramal 209
Site: www.pedraazul.mg.gov.br – e-mail:licitacao.pedraazulmg@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 18.414.565/0001-80
Setor de Compras, Licitações e Contratos

As entregas serão realizadas semanalmente, de acordo com as necessidades
das Secretarias Municipais.
A contratada deverá observar as normas de transporte adequadas a cada
item de material, em especial aos perecíveis, que deverão ser transportados e
manuseados de forma a garantir a sua integridade e a sua qualidade, impedindo
que haja contaminação ou deterioração dos produtos.
O transporte dos gêneros alimentícios de origem animal crus, deve ser
realizado em temperaturas adequadas, sob refrigeração, em local limpo e
embalados corretamete.
A entrega dos gêneros alimentícios para o lanche da merenda escolar serão
realizadas semanalmente, de acordo com as necessidades das Escolas.
Caso detecte alguma falha no fornecimento e se os produtos não
corresponderem á qualidade exigida, as mesmas serão devolvidas no ato da
entrega, e a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 48
(quarenta e oitohoras) dos alimentos não perecíveis e 24 (vinte e quatro) horas dos
alimentos perecíveis, sem prejuízo das sanções previstas.
De acordo com a Lei nº8.137/1990 " Constitui crime contra as
relações de consumo misturar gêneros e mercadorias de
espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda como
puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais
para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido
para os demais mais alto custo e ; vender, ter em depósito
para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma,
entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições
impróprias ao consumo". (art 7º, incisos III e IX)
Em caso de irregularidade não sanada pela contratada no prazo fixado, o
Almoxarifado reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará á autoridade
competente para aplicação de penalidades.
A pontualidade na entrega das mercadorias esta vinculada ao cumprimento do
cardápio elaborado pela nutricionista. O descumprimento deste item implicará no
prejuízo da execução do cardápio e consequentes transtornos do balanceamento
nutricional.
7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
7.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATADA:
IFornecer os produtos nos prazos e nas condições programadas;
II Entregar parceladamente os produtos de acordo com as necessidades,
solicitações e cronogramas fornecidos após a liberação dos pedidos;

Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000, Pedra Azul/MG
Telefones: (33)3751-1047, ramal 209
Site: www.pedraazul.mg.gov.br – e-mail:licitacao.pedraazulmg@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 18.414.565/0001-80
Setor de Compras, Licitações e Contratos

III Efetuar a troca dos produtos recusados em decorrência de falha no
fornecimento e não corresponderem á qualidade exigida, dentro do prazo
estabelecido neste Termo de Referência;
IV Proceder o transporte das mercadorias em estrita observância ás normas de
higiene pertinentes, bem como acondicionados em recipientes adequados.
V Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento dos produtos, incluídos
aí, frete, carga e descarga, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e outros
inerentes á comercialização;
VI Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através
da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas
as providências de regularização necessárias;
VII Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos
produtos, objeto da presente licitação.
VIII Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
7.2 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.
8. DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG, em até 30
(trinta) dias após a data do recebimento dos materiais, mediante a apresentação
da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, ou
mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada

Pedra Azul/MG, 20/03/2018

Pregoeiro(a) )Oficial
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ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO Nº. 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 007/2018
Setor de Compras e Licitação - Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL/MG
Prezados Senhores,
Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado por
essa Prefeitura, vimos perante o Sr(a). Pregoeiro(a), tempestivamente, apresentar a
nossa proposta como participante do Pregão Presencial SRP n°. 007/2018.
Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que
conhecemos os termos do Edital, bem assim o contido na Lei Federal nº. 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações.

ITE
M

QTD.

UNID.

1

2.000,00

Kg

2

8.000,00

Unidade

DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS/MATERIAIS

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

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.:
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,
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3

4.000,00

Pacote

4

170,00

CAIXA

5

100,00

CAIXA

6

250,00

Unidade

7

600,00

Kg

8

600,00

Pacote

9

400,00

Pacote

10

900,00

Pacote

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.:
AÇÚCAR
CRISTAL
Sacarose
obtida a partir do caldo de cana de
açúcar (Saccharumofficinarum L.).
Cristal, branco, aspecto granuloso
fino a médio, isento de matéria
terrosa,livre
de
umidade
e
fragmentos
estranhos.
Acondicionada em embalagem de
polietileno, transparente, original do
fabricante. Embalagem plástica
com 5 kg/cada.:
ÁGUA MINERAL – sem gás em
embalagem de 1,5 l, caixa c/ 12
unidades.:
ÁGUA MINERAL – sem gás em
embalagem de 200 ml, caixa com
48 unidades.:
ÁGUA MINERAL – sem gás em
galão de 20 litros.:
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.:
AMENDOIM – Torrado e moído,
embalagem plástica de 500g.:
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, atóxicopacote.:
AMIDO
DE
MILHO
Produto
amiláceoextraído
de
milho
(Zeamaya L.) fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa, fungos
e parasitos, livre de umidade,
fermentação ou ranço. O amido
deve produzir ligeira crepitação
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11

30,00

Kg

12

3.500,00

Pacote

13

2.500,00

Pacote

14

50,00

Unidade

quando comprimido entre os
dedos. Embalagem original de
fábrica de 500g.:
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.:
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.:
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.:
AZEITONA VERDE em sachê de
1kg, 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,
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15

150,00

Pacote

16

4.000,00

Kg

17

450,00

Pacote

18

2.000,00

Unidade

19

1.500,00

CAIXA

20

800,00

CAIXA

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
partir data de entrega do código
sanitário.:
BALA MASTIGÁVEL tipo caramelo,
sabores
diversos,
sem
teor
alcoólico. Ingredientes: açúcar,
xarope de glicose, gordura vegetal,
sal e aroma artificial, embalagem 1
kg.:
BATATA INGLESA - características
adicionais extra, de primeira
qualidade, sem rama, fresca,
compacta firme, sem lesões de
origens físicas ou mecânicas.:
BATATA
PALHA
de
ótima
qualidade em embalagem de
500g.:
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.:
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).:
BISCOITO DOCE, TIPO ROSCA
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21

2.000,00

CAIXA

22

8.000,00

Unidade

23

70,00

Kg

24

4.200,00

Pacote

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.:
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 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).:
BISCOITO SALGADO tipo pitstop
contendo embalagem 9 sachês
com 27gr.:
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.:
CAFÉ EM PÓ torrado e moído,
sem sinais de rompimento ou
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25

200,00

Unidade

26

200,00

Unidade

27

400,00

Pacote

28

2.500,00

Pacote

29

3.000,00

Pacote

30

5.000,00

Kg

violação, aberturas ou furos, com
certificado
de
pureza
ABIC.
Ausência de sujidades, parasitos e
larvas,
polietileno
de
baixa
densidade, embalagem de 250gr.:
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.:
CALDO DE GALINHA Composto
de
sal,
amido,
glutamato
monossódico, açúcar; alho, cebola,
gordura vegetal, extrato de carne
de
frango
e
aromatizantes,
contendo 12 cubos em embalagem
de 114grs.:
CANELA EM PÓ É a casca seca
parcialmente privada do súber
(tecido que constitui a cortiça e
reveste raízes e caules velhos)
moída. Deve apresentar-se livre de
sujidades,
parasitos,
larvas.
Embalagem de polietileno. De 50
g.:
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.:
CANJICA DE MILHO BRANCO
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.:
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
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31

3.700,00

Kg

32

3.000,00

Kg

33

1.000,00

Kg

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.:
CARNE ACÉM EM CUBOS, 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
cubos (embalagens de 1kg )ou
peça inteira, conforme solicitação.
Congelada.:
CARNE MOÍDA, Entende-se por
Carne Moída o produto cárneo
obtido a partir da moagem de
massas musculares de carcaças de
bovinos, seguido de imediato
resfriamento ou congelamento.
Deve apresentar-se com o carimbo
de Inspeção válido, não podendo
conter manchas de qualquer
espécie, nem parasitos nem larvas.
Com baixo teor de gordura e sem
gordura aparente. Odor e sabor
característicos.
Cor
vermelha
brilhante ou púrpura. Obtida
através de carne bovina de
primeira (patinho, acém , músculo
ou
maminha).
Entregue
em
embalagens de 1 kg. Congelada ou
resfriada, conforme solicitação.:
CEBOLA, tipo salada, lisa, com
polpa intacta e limpa, com
coloração e tamanho uniformes
típicos da variedade, sem brotos,
rachaduras ou cortes na casca,
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34

800,00

Kg

35

800,00

Pacote

36

500,00

Pacote

37

400,00

Pacote

38

150,00

Pacote

39

150,00

Pacote

40

4.000,00

Unidade

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):
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.:
COCO RALADO Produto obtido do
fruto do coqueiro (Cocos nucifera),
por processo tecnológico adequado
e separado parcialmente da
emulsão água/óleo (leite de coco)
por processos mecânicos. Sem
açúcar. Embalagem de 100g.:
COENTRO
seco
e
moído
embalagem de 80grs.:
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.:
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.:
DOCE EM TABLETE, tipo doce de
goiaba, peso 20g, pacote c/ 50
unid.:
EXTRATO DE TOMATE _ produto
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
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41

1.200,00

Kg

42

700,00

Pacote

43

300,00

Pacote

44

1.200,00

Pacote

45

2.500,00

Pacote

46

1.500,00

Kg

gorduras trans; mínimo de 0,8 g de
fibra alimentar. Embalagem original
de fábrica em lata ou Tetra Pak. Se
em lata, esta não deve apresentar
ferrugem,
amassadura
ou
abaulamento.:
FARINHA DE MANDIOCA, em
pacote de 1 kg, contendo farinha
de mandioca tipo 1, seca, branca e
com registro no Ministério da
Agricultura constante do rótulo e/ou
da
embalagem.
Embalagem
plástica
de
polietileno,
transparente/atóxico ou de papel
original de fábrica.:
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.:
FARINHA
DE
TRIGO
S/
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.:
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.:
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.:
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
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47

3.000,00

Kg

48

1.200,00

Kg

polietileno original de fábrica. Em
embalagem de 1Kg.:
FRANGO INTEIRO - c/ adição de
água no Máx. de 6%, levemente
temperada. Aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor
própria s/ manchas esverdeada,
cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidade e larvas, c/
registro no SIF ou SISP, PRAZO
DE VAL/ CONDIÇÕES DE ARMAZ.
E CONSERVAÇÃO (c/ tempe.
ideal) Bem. Fechada Val. mín: 4
meses. Temperatura de armaz. (18ºC) a (-12ºC);Bem. Primária:
Saco plástico de polietileno. Com
no mínimo 1kg. Com as seguintes
informações: Modo de preparo e de
descongelamento marca comercial
Nome e descrição do produto
Carimbo do Ministério da Agric.
Tabela de conservação Razão
social End. CNPJ e insc. estadual
da empresa Nº de Registro no
Ministério da Agric. Lista de
ingredientes Peso Líq, Tabela
Nutricional com dizeres: Mantenha
Congelado à (-18ºC) a (–12ºC).
Indústria Brasileira. Uma vez
descongelado este produto não
deverá ser novamente congelado”.
O lote que corresponde à data de
fabricação juntamente com o prazo
de validade.:
FRANGO TIPO COXA E SOBRE
COXA CONGELADA ; c/ adição de
água no Máx. de 6%, levemente
temperada. Aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor
própria s/ manchas esverdeada,
cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidade e larvas, c/
registro no SIF ou SISP, PRAZO
DE VAL/ CONDIÇÕES DE ARMAZ.
E CONSERVAÇÃO (c/ tempe.
ideal) Bem. Fechada Val. mín: 4
meses. Temperatura de armaz. (18ºC) a (-12ºC);Bem. Primária:
Saco plástico de polietileno. Com
no mínimo 1kg. Com as seguintes
informações: Modo de preparo e de
descongelamento marca comercial
Nome e descrição do produto
Carimbo do Ministério da Agric.
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49

600,00

Kg

50

300,00

Unidade

51

600,00

Unidade

52

4.000,00

Litro

Tabela de conservação Razão
social End. CNPJ e insc. estadual
da empresa Nº de Registro no
Ministério da Agric. Lista de
ingredientes Peso Líq, Tabela
Nutricional com dizeres: Mantenha
Congelado à (-18ºC) a (–12ºC).
Indústria Brasileira. Uma vez
descongelado este produto não
deverá ser novamente congelado”.
O lote que corresponde à data de
fabricação juntamente com o prazo
de validade.:
FUBÁ
MIMOSO
DE
MILHO
Produto obtido pela moagem do
grão de milho de primeira
qualidade, desgerminado ou não,
devendo ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas e
parasitos. Produto de aspecto fino,
amarelo, livre de umidade. Com o
rendimento
mínimo
após
o
cozimento de 2,5 vezes a mais do
peso anterior a cocção. O produto
deve atender a Resolução nº 344 –
13/12/02 (fortificação de farinhas
com
ferro
e
ácido
fólico).
Embalagem
de
polietileno
transparente, original de fábrica. De
1Kg.:
LEITE CONDENSADO – Produzido
com leite integral, açúcar e lactose,
acondicionado em embalagem de
395g, deverá conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, numero do lote, data
de
validade,
quantidade
de
produto,
e
atender
as
especificações técnicas da ANVISA
e INMETRO.:
LEITE DE COCO - Natural integral,
concentrado, isento de sujidade,
com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio. Embalagem de 500ml.:
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

Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000, Pedra Azul/MG
Telefones: (33)3751-1047, ramal 209
Site: www.pedraazul.mg.gov.br – e-mail:licitacao.pedraazulmg@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 18.414.565/0001-80
Setor de Compras, Licitações e Contratos

53

8.000,00

Unidade

54

700,00

Kg

55

700,00

Kg

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.:
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. S/ adição
de soro de leite.Composição
Nutricional: lipídio 26% . Aparência:
pó fino sem grumos. Cor amarelo
claro. Cheiro e sabor próprios. Val.
Mín. de 12 meses. Rotulagem de
acordo c/ 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 end. do fabricante;
data de fabricação, prazo de val. e
peso liquido nº de registro no órgão
competente; empilhamento máx. p/
armazenagem. C/ SIF. Embalagem
Primária pacote de filme de
poliester metalizado c/ polietileno,
resistente, hermeticamente lacrado,
contendo peso liquido de 400g.
Secundária:
fardo
de
papel
multifolhado, resistente, totalmente
fechado c/ costura resistente c/
peso liquido de 10 Kg a 25 Kg.
Embalagem de 400g.:
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.:
LINGUIÇA TOSCANA; Lingüiça
calabresa, tipo toscana mista,
ingredientes carne suína e frango,
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400,00

Pacote

57

2.160,00

Kg

58

6.000,00

Pacote

59

4.000,00

Pacote

60
61

300,00

Unidade

600,00

Unidade

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.:
LOURO É a folha do Laurusnobilis,
de sabor aromático característico.
Deve ser constituído de folhas sãs,
limpas e secas. Embalagem De
4g.:
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 aparência geral.
É proibida a embalagem de
madeira, sendo permitidas caixas
plásticas.:
MACARRÃO
ESPAGUETE
Produto não fermentado obtido
pelo amassamento mecânico de
farinha de trigo comum e/ou
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.:
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.:
MANTEIGA
–
Tipo
caipira,
embalagem plástica 500g.:
MARGARINA
Produto
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62

900,00

Pacote

63

800,00

Pacote

64

100,00

Unidade

65

150,00

CAIXA

66

800,00

Unidade

67

500,00

Unidade

industrializado,
gorduroso
em
emulsão estável; a base de óleos
vegetais
líquidos
e
interesterificados, com 0% de
gorduras
trans,
80%
de
lípidiopodendo conter leite em pó
desnatado e/ou soro de leite em
pó, enriquecido de vitaminas,
adicionado de sal. Apresentação,
aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares e deverão estar isentos
de ranço e de bolores. Embalagem
primária de polipropileno 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. De 500g.:
MASSA PRONTA PARA BOLO –
Sabor festa, 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.:
MILHO PARA PIPOCA embalados
em plástico atóxico, transparente e
incolor, termosselada, isenta de
mofo ou bolores, odores estranhos
e
substâncias
nocivas.
A
embalagem
primária
deverá
declarar a marca, nome e endereço
do fabricante, peso líquido, prazo
de validade, lote, número do
registro no órgão competente.
Embalagem de 500g.:
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.:
MILHO VERDE EM CONSERVA:
grão de milho em conserva sem
adição de corantes e com adição
de conservantes permitidos pela
legislação vigente. Embalagem
primária em lata. De (300g) (200g
drenado.):
MINGAU NUTRIBOM, sabores
embalagem com 350gr.:
MISTURA PARA MINGAU sabores
banana, cural, chocolate, coco e
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150,00

Pacote

69

7.000,00

Unidade

70

2.800,00

Unidade

71

500,00

Unidade

72

2.000,00

Dúzia

73

4.000,00

Kg

morango.:
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.:
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.:
ÓLEO DE SOJA Produto obtido do
grão de soja que já sofreu processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação, frigorificação ou não
de desodorização. Líquido, viscoso,
refinado. Fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas.
Embalagem
de
polietileno
tereftalado (PET). Em embalagem
de 900ml.:
ORÉGANO – é a folha de
origanumvulgari, L. acompanhado
ou não de pequenas porções de
sumidades florais. Deve ser
constituído por folhas, espécimes
vegetais genuínas, sás, limpas e
secas. Embalagem de 100g.:
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 de papelão, sendo estas
em perfeitas condições estruturais,
padronizadas e lacradas.:
PÃO FRANCÊS Produto obtido do
amassamento e cozimento de
massa preparada obrigatoriamente
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3.000,00

Kg

75

7.000,00

Kg

76

500,00

Kg

77

8.000,00

Unidade

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):
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.:
PEITO FRANGO, Deve apresentarse 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.:
PIMENTÃO – espécie verde,
características
adicionais
de
primeira qualidade, sem fungos,
consistência firme, tamanho médio
a grande, sem lesões de origem
física ou mecânica.:
PÓ PARA PREAPARO DE LEITE
EM PÓ: fabricado 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 s/ grumos. Cor amarelo claro.
Cheiro e sabor próprios. Val. Mín.
de 12 meses. Rotulagem de acordo
c/ 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
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400,00

Kg

79

3.000,00

Kg

80

200,00

Kg

end. do fabricante data de
fabricação, prazo de val. e peso
liquido; nº de registro no órgão
competente; Pacote de filme de
poliester metalizado c/ polietileno,
resistente, hermeticamente lacrado.
Em embalagem de 400g.:
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
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.:
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.:
POLVILHO – Fécula de mandioca.
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81

3.000,00

Pacote

82

200,00

Kg

83

100,00

Pacote

84

7.000,00

Unidade

85

300,00

Kg

igem: mandioca; tipo:azedo; sem
impurezas. Na embalagem devera
constar a data de fabricação,de
validade e o numero do lote – 1 kg.:
PROTEÍNA DE SOJA - texturizada,
pacote com 500 gramas, validade
mínima de 6 meses. Escura.:
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.:
REFRESCO EM PÓ, Refresco em
Pó de rápido preparo, rico em
vitamina C, que já venha adoçado,
com baixo teor de açúcar que não
seja acima de 25gr de carboidrato.
Embalagem contendo 1kg.:
REFRIGERANTE sabores; 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:
SAL
refinado,
iodado,
com
granulação uniforme e cristais
brancos, com no mínimo 98,5% de
cloreto de sódio e com dosagem de
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86

600,00

Kg

87

300,00

Kg

88

300,00

Kg

89

200,00

Kg

90

100,00

Kg

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.:
SALSICHA tipo hot dog congelada.
O produto não deverá apresentar
superfície úmida, pegajosa, ou
partes flácidas ou consistência
anormal
,com
indícios
de
fermentação.
Embalagem
transparente
,devidamente
acondicionada em pacotes de
,aproximadamente 3 kg, com
identificação do SIF, data de
fabricação e validade do produto.
Embalagem com lacre original do
fabricante.:
TEMPERO
COMPLETO,
tipo
completo
sem
pimenta,
apresentação
pasta
ou
pó,
aplicação uso culinário, Pote ou
pacote de 1 Kg.:
TEMPERO
SAL
E
ALHO
apresentaçãopastosa sem pimenta
aplicação uso culinário, Pote ou
pacote de 1 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:
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,
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50,00

Kg

92

100,00

Unidade

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.:
TOUCINHO preparado com carne
curada de 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).:
VINAGRE DE MAÇÃ; 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.:

VALIDADE DA PROPOSTA:
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:
END:

CNPJ:

Nº DA CONTA:
E-MAIL:

AGENCIA:

BANCO:
FONE:

-------------------------,---------- de ---------------------- de 2018.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
Atenção:
Os licitantes poderão solicita arquivo coletor composição de suas propostas através
do e-mail: licitação.pedraazulmg@gmail.com.br., informando nome da razão social
da empresa, endereço, fone, CNPJ e nome de pessoa de contato.
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ANEXO III
TERMO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 007/2018
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na
................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, Estado de
.........................., CEP ................., através do presente, CREDENCIA o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ....................,
(Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº.
.......................... emitido pela SSP/... e inscrito no CPF/MF sob o nº. .......................,
residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para
participar do Processo Licitatório instaurado pelo Município de Pedra Azul, Estado
de Minas Gerais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 007/2018, na
qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da mesma, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar
direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
................., ......... de ........................ de 2017.
_______________________________________
(nome do representante legal pela empresa)
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente)
(nº. CPF do signatário)
IMPORTANTE:
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO
Papel timbrado ou carimbo da empresa
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PROCESSO Nº. 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 007/2018
Anexo IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Processo Licitatório
nº. 024/2018, do Pregão Presencial SRP nº. 007/2018 promovido pela Prefeitura de
Pedra Azul-MG, a empresa ........................................................, inscrita no CNPJ/MF sob
n.º .................................., com sede à ......................................, no município de
.............................., pelo seu representante legal, infra-identificado, DECLARA:
1. que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital do Pregão supra
identificado, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos
os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações desta licitação;
2. sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio,
responsável técnico, membro do corpo técnico ou administrativo da
declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura
Municipal de Pedra Azul - MG;
3. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública, não obstante, declara ainda sob
pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com
a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal ;
4. que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos;
5. e que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei
nº. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, se encontra perfeitamente apta
para participar do Processo Licitatório supra identificado, estando em
situação regular com suas obrigações perante a Previdência, FGTS e com as
Fazendas Nacional, Estadual e Municipal;
6. renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou
pretexto, em decorrência da participação desta empresa na
supramencionada licitação;
7. Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
(local e data) ______________, ____ de ________________ de _________
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________________________________________________________
Assinatura do representante legal
Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao(a) 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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PROCESSO Nº. 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 007/2018
ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___ /2017
Aos ___ dias do mês de __________ de 2017, autorizado pelos autos do processo
licitatório nº024/2018, Pregão Presencial nº 007/2018, na PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRA AZUL - ESTADO DE MINAS GERAIS, sito na Praça Theopompo de Almeida, 250,
centro, 39.970-000, CNPJ 18.414.565/0001-80, foi expedida a presente Ata de
Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº.
8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 que, conjuntamente com
as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a
Administração Municipal e o Detentor da Ata:
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata:
______________________________, CNPJ nº ______________________, representado pelo
Sr. ___________________________________________, à saber:
1.1.

Descrição dos itens

Objeto: O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SECRETARIAS.
ITEM QUANT. UNID.

DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS/MATERIAIS

VALOR
UNITÁRIO
NEGOCIADO

VALOR TOTAL

01
02
03
2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de
uma via da ordem de fornecimento, emitida pela Contratante, por onde correrá a
despesa.
3. O prazo de entrega do(s) objeto(s) desta Ata serão os previstos no Termo de
Referência contados do recebimento da Ordem de Fornecimento - OF. Os
produtos/materiais deverão ser entregues em Pedra Azul, de acordo com a
solicitação das Secretarias Municipais:
4. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de assinatura da mesma.
5. Os valores devidos pelo Município de Pedra Azul serão pagos em até 30 (trinta)
dias após o recebimento definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante
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apresentação da respectiva nota fiscal, acompanhado dos demais documentos
fiscais, inclusive comprovantes da regularidade social, observando as dotações
orçamentárias.
6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos
trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela
Administração.
7. Os produtos/materiais fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento
definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e
quantidade, e consequente aceitação, no prazo de 03 (três) dias a contar do
recebimento provisório.
8.As despesas eventuais decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta
de dotações especifica que será indicada no ato da formalização do contrato ou
outro instrumento hábil.
9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as
contratações com o Detento da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº
8666/93 e suas alterações.
10. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes
sanções:
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.
10.1. O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa
correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor
total da Ata de Registro de Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do
respectivo valor total.
10.2. Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias
caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções
previstas neste subitem, como também a inexecução total do contrato.
10.3. 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 da ata/contrato, comportar-se de modo
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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.
11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da
Administração e nas hipóteses do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou a pedido
justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
12. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão SRP nº. 007/2018.
13. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão SRP nº.
007/2018, a Nota de Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora
da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
14. O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do(s)
Servidor(es) João Emílio de Almeida, representante(s) da Secretaria Municipal de
Administração.
15. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas
no Foro da Comarca de Pedra Azul/MG, esgotadas as vias administrativas.
16. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai
assinada
pelo(a)Prefeito(a)
Municipal,
Sra.
...................................,
pelo(a)
Secretário(a) Municipal de ........................, aSr(a)............................................, e o (a) Sr.
(a), ................................, qualificado preambularmente, representando a detentora.
Pedra Azul, ____ de ______________ de 2018.
________________________________
Prefeita Municipal

_________________________________
Secretário Municipal de ............

_______________________________
Detentora da Ata
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
PRAÇA THEOPOMPO DE ALMEIDA, 250, CENTRO, 39.970-000
PEDRA AZUL/MG
CNPJ 18.414.565/0001-80
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CONTRATADA: ....................................................................
Endereço: ............................ - Telefone: .........................
CNPJ nº. ............................../INSCRIÇÃO ESTADUAL ..................................
Dados bancários: Banco ............ – Agência: ............/Conta n°. .............
E-mail: ................................ Representante:................................................
Identidade:..................................CPF:.......................................
Endereço:...................................... Telefone: .............................
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PROCESSO Nº. 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 007/2018
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO Nº. _____/2018
ICONTRATANTES: "MUNICIPIO DE PEDRA AZUL, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede a Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.414.565/0001-80, doravante denominada
CONTRATANTE,
e
a
empresa
...............................................................................,
estabelecida à Rua.............................................................., inscrita no CNPJ/MF nº
................................
II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Prefeita Municipal,
Sr................................................, <<nacionalidade, estado civil, profissão>>, portador
do CPF nº. .......................... e Cédula de Identidade RG .............................., residente e
domiciliado em PEDRA AZUL/MG,
e o(a) CONTRATADO(A) o Sr(a)
.................................., <<nacionalidade, estado civil, profissão>>, portador do CPF nº.
.......................... e Cédula de Identidade RG ..................), residente e domiciliado em
.........................<< av. praça, n°, bairro, cidade, estado>>.
III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em
decorrência do Processo Licitatório nº 023/2018, gerado pelo Pregão Presencial
nº006/2018, Ata de registro de Preços ............................,que faz parte integrante e
complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.
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
1.1 Constitui objeto deste, a ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS
DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SECRETARIAS.
1.2 No caso de defeitos ou imperfeições dos produtos/materiais, os mesmos serão
recusados, cabendo à contratada substituí-los por outros com as mesmas
características exigidas no Edital, no prazo a ser determinado por esta prefeitura.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATADA:
I.
Fornecer os produtos/materiais nos prazos e nas condições programadas;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Entregar parceladamente os produtos/materiais de acordo com as
necessidades, solicitações e cronogramas fornecidos após a liberação dos
pedidos;
Efetuar a troca dos produtos/materiais recusados em decorrência de falha
no fornecimento e não corresponderem á qualidade exigida, dentro do
prazo estabelecido neste Termo de Referência;
Proceder o transporte das mercadorias em estrita observância ás normas de
higiene pertinentes, bem como acondicionados em recipientes adequados.
Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento dos
produtos/materiais, incluídos aí, frete, carga e descarga, encargos sociais,
trabalhistas e fiscais e outros inerentes á comercialização;
Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através
da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;
Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor
dosprodutos/materiais, objeto da presente licitação.
Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

2.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATANTE:
I.
II.
III.
IV.

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

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE ENTREGA DO OBJETO
3.1 – Os produtos/materiais deverão ser entregues em Pedra Azul, na prefeitura,
situado à Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000,instalado e
testado, nos itens que se aplica ou outro local indicado dentro do município nos
prazos previstos no Termo de Referência, após o recebimento da NAF (Nota de
Autorização de Fornecimento) devidamente assinada, devendo os prazos ser
cumpridos pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste
Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.
3.2 – A Contratada, ficará obrigada a trocar as suas expensas os produtos/materiais
que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua
aceitação.
3.3 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos
produtos/materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for
entregue em desacordo com apresentado na proposta.
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3.4 – A Contratada, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos/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
4.1Observando a dotação orçamentária, o pagamento será feitoem até 30
diasapós a entrega dos produtos/materiais, com a entrega da respectiva nota
fiscal, conforme vínculo e fonte de recursos.
4.2 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com
documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o
número da Conta a ser depositado o pagamento. Também deverão constar na
nota fiscal a referência do Contrato, Processo, Pregão e da OF. Não será aceita a
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
4.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A reapresentação deverá
ser feita da mesma forma descrita no item 4.2.
4.4 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 aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
4.5 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.
4.6 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir
a Nota de Autorização de Fornecimento mesmo estando o Município em débito
para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período,
poderá a mesma optar pela rescisão contratual.
4.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
4.8 O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo Contratado de que
se encontra em dia com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social,
mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o
FGTS.
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CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, REAJUSTES E ACRÉSCIMO
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.
5.3 - No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada
deverá solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG,
devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do
pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do
município para o devido parecer.
5.4 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, em até 25% do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Art. 65, Parágrafo 1º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1. O prazo do contrato será até ..............................., contados da assinatura deste
instrumento, 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:
Fonte/origem dos recursos:
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
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 na entrega do objeto deste pregão, até o limite de 30% (trinta
porcento)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,
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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, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal
nº. 8.666/93;
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.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
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11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Pedra Azul-MG, para dirimir questões
oriundas deste Contrato.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor
e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de
duas testemunhas.
Pedra Azul-MG, ........de ............................... de2018.
Para contratante:
___________________________________
Para contratada:
___________________________________
Testemunhas:
1. _______________________________________
CPF:_____________________________________
2._______________________________________
CPF:_____________________________________
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