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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2020 - SRP 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2810/2020 
 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - TIPO 
MENOR VALOR POR ÍTEM 
 
A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio, 
designados pela Portaria nº 220/2020, de 02 de setembro de 2020, torna público 
para conhecimento dos interessados que no dia, hora e local, abaixo indicados, fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, o qual será regido pela Lei 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto n.º. 3555/00, de 8 de agosto de 2000, alterado pelos 
Decretos nº. 3693/00, de 20 de dezembro de 2000 e 3784/01, de 06 de abril de 
2001, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº. 2.499/2006 de 
11 de maio de 2006 subsidiariamente à Lei 8666/93 e alterações posteriores, Lei 
Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/14, bem como a Lei Municipal nº 
1.767/2017, sendo observadas as condições deste Edital e seus Anexos, além das 
demais disposições legais aplicáveis. 
 
 

Processo no 2810/2020 

Tipo de Licitação: MENOR VALOR POR ÍTEM 

Data do pregão 16 de Outubro de 2020  

Horário: Às 08:30 horas (horário de MT) 

Local: Av. Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, 
Centro, Jaciara- MT 
Fone (66) 3461 7925 Ramal 

 

 
1 - DO OBJETO 

 
A presente Licitação tem por objeto o “Registro de Preços para eventual 
aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar em atendimento as 
Escolas Municipais e UMEI’s da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT”, conforme 
Termo de Referência constante no anexo I deste Edital.  
 

1.1 O Município de Jaciara não se obriga a adquirir/utilizar da(s) Licitante(s) 
Vencedora(s) os quantitativos indicados na Planilha de Preços, anexos a este 
Edital, podendo realizar licitação específica para a aquisição pretendida, ou 
utilizar-se de outros meios legais, hipótese em que, em igualdade de 
condições, o beneficiário do Registro de Preços terá preferência, nos termos 
do § 4º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações e do 
art. 7º, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, com as alterações do 
Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002. 

 
1.2 O EDITAL e seus anexos poderão ser enviados via e-mail, ou através de 

gravação em CD (do próprio licitante) comparecendo à prefeitura no horário 



das 07:30hs às 12:30hs nos dias de expediente na Prefeitura, sendo que o 
mesmo encontra-se disponível ainda no site: www.jaciara.mt.gov.br. Em caso 
de opção pela forma impressa do mesmo será cobrado taxa de R$ 50,00 
(cinqüenta reais), não restituível, pagável mediante depósito ou transferência 
entre contas, a ser efetuado no Banco do Brasil - Agência 0854-0 – CONTA 
CORRENTE 13.218-7- PMJ EDITAL (Jaciara-MT). 
 

1.3 A prestação dos serviços será realizada em até 12 (doze) meses da assinatura 
do Contrato/Ata de Registro de Preços, mediante requisição do Departamento 
de Compras da Prefeitura de Jaciara-MT, podendo ser prorrogado por igual 
período. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
Anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão. 
 
2.1.1 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 
 

2.1.2 Sob pena de inabilitação e desclassificação, todos os documentos 
apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ/MF constante da 
proposta de preços; 

 
2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
2.2.1Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação; 
 
2.2.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
 
2.2.3 Cujos diretores, responsáveis legais, ou técnicos, membros do Conselho 

Consultivo, Deliberativo ou Administrativo ou sócios, que pertençam, 
ainda, que parcialmente, a empresa do mesmo grupo que estejam 
participando desta licitação;  

 
2.2.4 Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura 

Municipal de Jaciara. 
 
2.2.5 Estrangeiras que não funcionem no País.  

       
2.3 As empresas sediadas no Município de Jaciara, terão tratamento diferenciado 

em conformidade ao “caput” do art. 3º da LEI Nº 1.76 LEI Nº 1.767 DE 17 DE 
AGOSTO DE 2017 “DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO FAVORECIDO, 
DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE 

http://www.jaciara.mt.gov.br/


JACIARA, NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE BENS, SERVIÇOS E 
OBRAS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
 

 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeiro 
por um representante que, devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo documento de identidade ou outro equivalente. 

 
3.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração 

ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para 
formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente, acompanhada de cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social que comprove os poderes do mandante para a 
outorga. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
sociedade empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia 
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
a) Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa física, o 
instrumento deve estar acompanhado do ato constitutivo da empresa 
(Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante; 
 
b) Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa jurídica 
(empresa licitante), fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, 
vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do 
signatário. 

 
3.3 Atenção: “As empresas que se beneficiarem do regime diferenciado 

previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar 
documentos que comprovem que a empresa está enquadrada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei,ou 
seja, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme 
Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou declaração 
de enquadramento validada pela junta comercial e gozarão dos 
benefícios contidos na referida lei”. 
3.3.1. A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior deverá 
ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos 
da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 
3.4. Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar 

Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme preceitua o Inciso VII, Art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 
(Anexo IV deste edital). 



  
3.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de 

uma empresa licitante. 
 
3.6. O pregoeiro deixa claro que toda documentação mencionada nos itens acima 

deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, sob pena de NÃO credenciamento. 
 

3.7. O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa 
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais neste Pregão (Art. 11, inc. 
IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000). As empresas interessadas em 
participar do certame que não apresentarem nenhum os documentos exigidos 
para credenciamento não poderão ofertar lances, manifestar intenção de 
interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será 
considerada como única oferta a constante na Proposta de Preços (envelope 
nº. 01). 
 

3.8. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO: 
 
3.8.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da 
outorga de credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a declaração de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação ou qualquer outro 
documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco esteja 
dentro do envelope de “Proposta” ou de “Habilitação”, poderão ser retirados 
dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá o novo 
lacramento dos mesmos. 
 
3.8.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante 
tirar as cópias de documentos necessários, porventura retirados dos 
envelopes de proposta e/ou de habilitação. 
 
3.8.3. O pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderão conferir os documentos 
referentes ao credenciamento antes da abertura da sessão, e lançar o 
respectivo carimbo de “confere com o original”. 
 

3.9. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de n.ºs: 01 e 02. 

 
4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 
 

4.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) 
envelopes, devidamente, fechados e rubricados no fecho e atender aos 
seguintes requisitos: 
 
a) Envelope A: Proposta de Preços 
 
b) Envelope B: composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos no 

item 7 deste Edital. 
 



4.1.1 Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes 
dizeres: 

 
ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 042/2020 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ/MF 

 
ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2020 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ/MF 
 

4.2 A proposta deverá ser elaborada em mídia através de arquivo a ser gerado 
pelo sistema, disponível no site para download, e em papel timbrado da 
empresa e redigido em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 
datada e assinada pelo representante legal da licitante proponente, 
ressaltando-se que, caso houver necessidade, manuais catálogos e 
impressos anexados à proposta não precisam ser assinados e rubricados; 

 
 4.2.1 Os passos para inserção dos dados na Proposta em Mídia são os 

seguintes: 
 
 1º Passo: clique no arquivo com nome de “cotação.exe”; 
 
 2º Passo: Clique em “Carregar Arquivos”; 
 
 3º Passo: Selecione o arquivo XML que está dentro da pasta. 
 
 4º Passo: Coloque o valor de suas propostas para cada item com 

uniformidade entre as propostas escritas; 
 
 5º Passo: Clique em “Confirmar” e estará salvo seu arquivo. 
 
 6º Passo: Grave em um CD ou pen drive o arquivo XML. 
 
 Observação: O arquivo da Proposta e o programa “Cotação.exe” estão 

disponíveis para download no site da prefeitura de Jaciara, juntamente ao 
Edital de Pregão Presencial nº 042/2020. O programa também estará 
disponível para download no endereço eletrônico: 
“www.fiorilli.com.br/Cotacao.exe”.  

 
4.3 Na Proposta de Preços deverá conter especificação detalhada dos produtos, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e 
seus Anexos, inclusive indicando as MARCAS dos respectivos ítens, não 
se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

 



4.3.1 indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, 
endereço completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), 
bem como os seguintes dados de seu representante: nome, estado civil, 
profissão, CPF, Carteira de Identidade, telefone fixo, telefone móvel, fax, 
domicílio e cargo na sociedade empresária; 
 
4.3.2 ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
de sua apresentação; 
 
4.3.3 ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma do 
Anexo V (Proposta de Preços), para um período de 12 (doze) meses, 
expressos em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência, conforme 
detalhado no Anexo I (Planilha de Custos e Formação de Preços); 

 
4.3.4 constar valor por item. Em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais, serão considerados os primeiros; 

 
4.3.5 constar declaração expressa de que os preços contidos na proposta 
incluem todos os custos e despesas com os produtos, taxas, impostos, lucros, 
seguros, transporte, encargos sociais e demais obrigações necessárias e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 
Anexos. A falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço 
toda e quaisquer despesas, e outros custos necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus Anexos;  

 
4.3.6constar nome do banco, agência, número da conta corrente e praça de 
pagamento. 
 

4.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 
4.5 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo pregoeiro e 
realizada de acordo com a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com os 
Decretos 3.555, de 08 de agosto de 2000, com redação dado pelos Decretos 
nº 3.693 de 20 de dezembro de 2000 e nº 3.784, de 06 de abril de 2001, em 
conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinado. 

 
5.2 No local e hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, os 

interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, conforme 
item 3 deste Edital, poderes para formulação de ofertas, lances verbais e 
prática dos demais atos do certame, nos termos do inciso IV, artigo 11, do 
anexo I do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, bem como apresentar 



declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme preceitua o Inciso VII, Art. 4º, da Lei 10.520/2002. 

 
5.3 Declarada a abertura da sessão pelo pregoeiro, não mais serão admitidos 

novas licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
 

5.4 Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão abertos e seus 
conteúdos conferidos e rubricados. 

 
5.5 Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta de Preços, não serão 

permitidas retificações que possam interferir no resultado final do Pregão, 
ressalvadas as hipóteses destinadas a sanarem equívocos e falhas, e 
evidentemente, não prejudiciais, condição que será aferida na ocasião pelo 
pregoeiro.  

 
5.6 A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante 

legal presente na sessão, com poderes para esse fim, do mesmo modo, a 
falta do CNPJ/MF e/ou do endereço completo também poderá ser preenchida 
pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope 
DOCUMENTAÇÃO. 

 
5.7 Será automaticamente eliminada do Certame a licitante que, por qualquer 

motivo, venha entregar os envelopes em outro local ou depois do prazo 
estabelecido no preâmbulo deste Edital. 

 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
6.1 As propostas serão julgadas e adjudicadas pelo MENOR VALOR POR ÍTEM, 

para 12 (DOZE) MESES, depois de cumpridas todas as etapas definidas 
neste Edital, inclusive conferida as Planilhas de Custos e Formação de 
Preços. 

 
6.2 O pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço, assim como 

todas as demais de valores sucessivos e superiores, em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço. 
 

6.3 Caso não sejam verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará até o máximo de 
03 (três) propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,de 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. Em 
seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelas 
licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes. 
 

6.4 Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos art. 44 da Lei 
Complementar n.º 123, de 2006; 

 



6.5 Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada; 

 
6.6 Para efeito do disposto no subitem 6.4, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 
 
6.7 A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, será 

convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação 
em que será o objeto adjudicado em seu favor; 

 
6.8 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

pelas empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido 
no subitem 6.5, deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 

6.9 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades constantes no Edital. 

 
6.10 Ao tempo em que a dissociação entre o valor oferecido e o constante do 

orçamento produz presunção relativa de inexequibilidade, fica a 
Administração obrigada a exigir comprovação, por parte do licitante, da 
viabilidade da execução do objeto nas condições por ele ofertadas.  

 
6.10.1 Se o lance vencedor do pregão apresentar-se como significativamente 

mais reduzido do que o valor orçado, caberá ao pregoeiro exigir do licitante, 
antes do encerramento da etapa de competição, a comprovação da 
exequibilidade de sua oferta.  

 
6.10.2 A comprovação da exequibilidade da oferta deve ser 

feita documentalmente, por meio de planilhas de custos e demonstrativos que 
evidenciem que o valor ofertado é suficiente para cobrir as despesas de 
execução dos serviços.  
 

6.11 Encerrada a etapa competitiva de todos os itens, as ofertas serão 
ordenadas, exclusivamente, pelo critério de MENOR PREÇO POR ÍTEM. 
 

6.12 O pregoeiro examinará a aceitabilidade, do valor apresentado pelo primeiro 
classificado, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 

6.13 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base nos dados 
cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, mediante 
documentação apresentada na própria sessão. 

 
6.14 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será 

declarado vencedor e, caso não haja declaração expressa de intenção de 



recurso por parte dos demais licitantes, o objeto será a ele adjudicado pelo 
pregoeiro. 
 

6.15 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor, sendo-lhe 
adjudicado o objeto correspondente. 
 

6.16  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada 
pelo pregoeiro e Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 
 

6.17 Serão desclassificadas as propostas que:  
 

6.17.1 descumprirem os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos; 
 

6.17.2 apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a demonstrar sua viabilidade, 
por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos 
serão coerentes com o mercado; 

 
6.17.3 apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero; 
 

6.17.4 apresentarem proposta alternativa; 
6.17.5 forem omissas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 
 

6.18 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa em sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta. 
 

6.19 Nos casos em que a licitação se processar sob o tipo menor preço por lote, 
sempre que houver redução do valor da proposta de preços escrita 
inicialmente apresentada,será solicitada à sociedade empresária vencedora 
do certame que apresente nova proposta escrita, no prazo de 05 (cinco) dias, 
com os valores recalculados proporcionalmente com o informado na Planilha 
de Preços. 
 

6.20 Nos casos de menor preço por item, será considerada como proposta final o 
valor finalizado e/ou negociado da rodada de lances de cada ítem, conforme 
relatórios gerados pelo sistema no ato da sessão, dispensando-se a 
apresentação da nova proposta definida no subitem anterior. 

 
7. DA HABILITAÇÃO 
 

7.1 A licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, para 
participar da licitação: 

 



7.1.1 Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da 
superveniência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na 
forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, 
Instrução Normativa/MARE nº 5/95 e Decreto nº 3.722/2001, alterado pelo 
Decreto nº 4.485/2002, e Declaração do licitante de que não possui em seu 
quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento 
ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a 
Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002, 
conforme modelo de declaração Constante no ANEXO VI deste edital; 

 
7.1.2 Declaração, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita 
todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as 
propostas contidas na Lei 8.666/93, conforme modelo de declaração 
Constante no ANEXO VII deste edital; 

. 
7.1.3 Declaração da empresa de que reúne todas as condições necessárias, 
com disponibilidade para atendimento ao objeto do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 042/2020, conforme modelo de declaração Constante no ANEXO VIII 
deste edital; 

7.1.4 Declaração de que nos valores apresentados em sua Proposta estão 
inclusos todos os tributos, custos e demais encargos, conforme modelo de 
declaração Constante no ANEXO IX deste edital; 

 
       7.1.5 Relativos à Habilitação Jurídica: 

 
a. Cédula de identidade dos sócios; 

 
b. registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores; 

 
d. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício; e, 
 

e. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

 
7.1.6 Relativos à Regularidade Fiscal: 

 
a. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios da 

empresa licitante; 
 
b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 



 
c. Alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura da sede do licitante em 

vigência; 
 
d. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho através do link http://www.tst.jus.br/certidao. 
 

f. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de 
Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive a 
Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)"; 

 
g. Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 
 
h. Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 
i. Nos termos da Portaria Conjunta INSS/RFB nº 6, de 3 de junho de 2008, a 

prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições do 
Contribuinte Individual para com a Previdência Social será efetuada 
mediante a apresentação da Declaração de Regularidade de Situação do 
Contribuinte Individual (DRS-CI), que é fornecida exclusivamente pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)"; 

 
j. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal. 
 

        
7.1.7 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

 
7.1.7.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado, 
podendo ser aceito, por Lei, o Balanço Patrimonial com encerramento em 
31/12/19, para as empresas que ainda não realizaram sua assembléia geral, com 
base no inciso I do Artigo 132, da Lei n° 6.404/76; 

 
a.1. Entenda-se por “na forma da lei”: 

 
I - quando S/A: balanço patrimonial devidamente registrado na Junta 
Comercial e publicado em Diário Oficial e em jornal de grande circulação 
editado na localidade em que está situada a sede da companhia, 
conforme o caput do art. 289 e o § 5º da Lei nº 6.404/76; 



 
II - quando outra forma societária: balanço acompanhado de cópia do 

termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi 
extraído, conforme art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 486/69, 
autenticados pelo órgão competente de Registro do Comércio, ou 
Termo de Opção do Simples ou Lucro Presumido, acompanhado da 
ultima declaração de IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica se a 
empresa for optante a uma dessas duas modalidades. 

 
III - As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n° 
9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas: 

a. Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal; 
b. Declaração de Informações Socioeconômicas e Ficais (DEFIS)/ 
ou Declaração Anual do Simples, juntamente com a declaração do 
recibo de entrega; 

 

IV - empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam balanço 
patrimonial anual, deverão apresentar a Declaração de Imposto de 
Renda, lembrando que o imposto de renda com base no lucro presumido 
é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 
de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º); 
 

a.2. Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço de 
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio. 

 
a.3. As empresas que apresentarem o Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, deverão apresentar 
ainda o Demonstrativo da Capacidade Econômica – financeira através dos 
índices discriminados nas fórmulas a seguir, ou, alternativamente, pela 
comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 3% (três por cento) 
do valor estimado desta contratação, garantindo segurança aos atos da 
Prefeitura Municipal de Jaciara: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
SG =                   Ativo Total__________________                                                    
        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC =   Ativo Circulante 
          Passivo Circulante 

Onde:   
 LG = Liquidez Geral 
                  SG = Solvência Geral 

 LC= Liquidez Corrente 
 
 

 



a.3.1. Não será habilitada a licitante cujos Índices LG, SG e LC  forem 
inferiores a 1,0 (um); 
 
a.3.2. A documentação necessária para a comprovação da Capacidade 
Econômico-Financeira do licitante será constituída pelas demonstrações 
contábeis constantes do Balanço Patrimonial apresentado de acordo com o 
item 7.1.7.1 - Balanço Patrimonial; 
 
a.3.3 - Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal 
Digital - Sped Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante 
recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 78 – A, §1.º e 
§ 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016, de 
25 de fevereiro de 2016. 

 
7.1.7.2 Certidão negativa de falência ou concordata válida, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no máximo 6 (seis) meses 
antes da realização do certame, devidamente válida. 
 

7.1.8 Relativos à Capacidade Operacional:  
 

7.1.8.1 - Alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura da sede do 
licitante em vigência; 

 
7.2 Disposições Gerais da Habilitação 
 

7.2.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou publicação 
em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência pelo pregoeiro. 

 
7.2.2 As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no 

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, instituído pelo 
extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 
consoante dispõe a Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95 e o Decreto 
nº 3.772, de 09/01/01, com as alterações do Decreto nº 4.485, de 
25/11/02, ficarão dispensadas de apresentar os documentos 
expressamente constantes no aludido certificado, sendo, ainda, 
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e 
regularizada na própria sessão, caso estejam com algum documento 
vencido, conforme estabelece o inciso XIII, artigo 11, do Decreto nº 
3.555, de 08/08/00. A conferência quanto à autenticidade/atualidade do 
Certificado será realizada mediante consulta online, na própria sessão. 

 
7.2.3 As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente na 

Secretaria do Estado de Administração - SAD, ficarão dispensadas de 
apresentar os documentos expressamente constantes no aludido 
certificado, sendo, ainda, assegurado o direito de apresentar a 
documentação atualizada e regularizada na própria sessão, caso 
estejam com algum documento vencido, conforme estabelece o inciso 
XIII, artigo 11, do Decreto nº 3.555, de 08/08/00. A conferência quanto à 



autenticidade/atualidade do Certificado será realizada mediante consulta 
online, na própria sessão. 

 
7.2.4 As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente na 

Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, ficarão dispensadas de apresentar 
os documentos constantes no subitem 7.1.5, 7.1.6 e 7.1.7, sendo, ainda, 
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e 
regularizada na própria sessão, caso estejam com algum documento 
vencido, conforme estabelece o inciso XIII, artigo 11, do Decreto nº 
3.555, de 08/08/00. 

 
7.2.5 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de 

solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos 
no presente Edital e seus Anexos. 

 
7.2.6 Serão inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa 

situação financeira, bem assim as que não satisfizerem as demais 
exigências estabelecidas para habilitação. 

 
7.2.7 Na ocorrência de a documentação de habilitação não estar completa e 

correta e contrariar qualquer dispositivo deste Edital de Licitação e seus 
Anexos, o pregoeiro considerará a proponente inabilitada. 

 
7.2.8 Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a 

inabilitação da proponente. Os documentos que não possuírem prazo de 
validade somente serão aceitos com data não excedente a 6 (seis) 
meses de antecedência da data prevista para apresentação das 
propostas. 

 

7.2.9 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem 
em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, 
serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 
7.2.10 A inabilitação da licitante acarretará a aplicação da pena prevista no 

artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, por ter apresentado falsa declaração 
de habilitação. 

 
7.2.11 Toda documentação, inclusive as declarações e atestados, exigidas no 

presente Edital, devem apresentar o mesmo número de inscrição no 
CNPJ/MF e a mesma razão social da Licitante, ou seja, se a concorrente 
é a matriz da Licitante, as informações devem corresponder à matriz, se 
filial a filial. 

 
8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

8.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido 
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes 
de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 



em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 
113, da Lei nº 8.666/93. 

 
8.1.1 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 

a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de 
preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

 
8.1.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 
ela pertinente. 

 
8.1.3 Somente será conhecida a petição de impugnação enviada por fac-

símile se a mesma estiver legível. 
 
8.1.4 Não será conhecida a petição de impugnação enviada fora do respectivo 

prazo legal. 
 
8.1.5 Caberá o pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 
 
8.1.6 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 
 
9 - DOS RECURSOS 
 

9.1 Declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido 
o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contra-razões, em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
9.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

preclusão do direito de interpor recurso e adjudicação do objeto pelo 
pregoeiro ao vencedor. 

 
9.3 Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 
9.4 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
 

9.5 A petição poderá ser elaborada na própria sessão de recebimento, e, se oral, 
será reduzida a termo em ata. 

 
9.6 Somente será conhecida a petição contendo as razões do recurso ou as 

respectivas contra-razões enviada por fac-símile se a mesma estiver legível. 



 
9.7 Não será conhecida a petição contendo as razões do recurso ou as 

respectivas contra-razões enviada fora do respectivo prazo legal. 
 

9.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, localizada à Av. Antonio Ferreira 
Sobrinho, nº. 1075, Centro, Jaciara - MT, nos dias úteis no horário de 07:30 às 
12:30 horas. 

 
10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

10.1  Caso não haja recurso, a adjudicação do objeto do presente Certame será 
viabilizada pelo pregoeiro. 

 
10.2  Após a adjudicação do objeto ao respectivo licitante vencedor, a 

homologação da licitação será efetivada pelo Prefeito Municipal. 
 

11 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

11.1 Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços com as 
licitantes classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar para o lote.  

 
11.2 Caso um licitante primeiro colocado seja convocado e não compareça ou se 

recuse a assinar a Ata de Registro de Preços, o pregoeiro, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste Edital, registrará outro licitante, na 
ordem de classificação. 

 
11.3 O resultado da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame será, em 

qualquer hipótese, publicado na imprensa oficial, no prazo máximo de 20 
(vinte) dias, a contar da data de sua assinatura. 

 
12 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

12.1  O Município de Jaciara será o órgão responsável pelos atos de controle e 
administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação e 
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, os fornecedores para 
os quais serão emitidos os pedidos, respeitando-se a ordem de registro e os 
quantitativos a serem adquiridos.  

 
12.1.1 Somente quando o primeiro licitante registrado para o item atingir o 
limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços é que 
será indicado o segundo, e assim sucessivamente, podendo ser indicado 
mais de um ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido for superior 
à capacidade do licitante da vez. 

 
13 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 

 
13.1 acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar 
a nota fiscal/fatura após a aquisição dos produtos, objeto desta licitação; 
 



13.2 efetuar o pagamento à Contratada; 
 
13.3 aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 
pertinente, quando for o caso; 
 
13.4 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que 
venham a ser solicitados pela Contratada; 
 
13.5 documentar as ocorrências havidas; 
 
13.6 determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do 
objeto da Licitação. 
 
13.7 rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato. 

 
14- DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
 

14.1  Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo 
de Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 
empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das 
obrigações trabalhistas e tributárias; 
 
14.2  Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

 
14.3 Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
sociais, comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições fiscais 
e para-fiscais, e quaisquer outros gastos e despesas que se fizerem necessários; 
 
14.4 Entregar e dar garantia para o objeto deste Projeto Básico no local 
supracitado e informado na Ordem de Compra/Serviço;  
 
14.5 Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  
 
14.6 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 
adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no 
local estabelecido na Ordem de Compra/Serviço;  
 
14.7 No caso de necessidade de troca da mercadoria, atender no máximo de 24 
horas.  
 
14.8 Substituição do bem entregue, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso 
não atenda às especificações contidas neste Edital. 
 



14.9 Atender todas as exigências contidas no Termo de Referência deste Edital 
(ANEXO I). 
 

15- DO CONTRATO 
 

15.1 Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão 
parte do Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no 
presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora 
e na Nota de Empenho. 

 
15.2 Se a Licitante Vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua 

proposta, recusar-se a assinar o Contrato, conforme disposto no inciso XXIII, 
do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, o pregoeiro examinará as ofertas 
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e seus 
Anexos, podendo o pregoeiro, ainda, negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado vencedor, na forma 
dos incisos XVI, XVII do art. 4º Lei em comento. 

 
15.3 A Licitante Vencedora está obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões, determinados pela Prefeitura 
Municipal de Jaciara, até o limite estabelecido pela legislação vigente. 

 
15.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, em não 

ocorrendo a convocação para assinatura do Termo Contratual, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 
16 - DA RESCISÃO 

 
16.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 

78 da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94. 
 
16.1.1- A rescisão do presente Contrato poderá ser: 
 
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
c) Judicial - nos termos da Legislação Processual. 

 
17 - DO PAGAMENTO 

 
17.1- A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura dos serviços, 
devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data 
da fatura;  
 
17.2- O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o 
Contratante reserva a si o direito de utilizar-se ou não da totalidade do objeto 



deste Certame, respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, podendo 
ainda haver acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido 
pela legislação vigente; 
  
17.3- Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 
penalidades; 
 
17.4- A prestação dos serviços contidos na planilha em anexo ao edital, poderá 
ser acompanhado e fiscalizado por intermédio do Setor de Serviços e Compras e 
do próprio Setor que o solicitou; 
 
17.5- Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, 
o prazo para pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a 
Administração. 
 

18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

18.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 

01.05.01.12.306.0027.2421.0000.3.0.90.30.00 - Manutenção com Gêneros 
Alimentícios para o Fornecimento da Merenda Escolar. 
 
19 - DA VIGÊNCIA 
 

19.1A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 

 
19.2O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de sua assinatura. 
 

20 - DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
 

20.1 Os preços para a aquisição do objeto deste Instrumento serão fixos e não 
sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja 
algum desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, devidamente 
comprovado, cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, 
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal 
de Jaciara, na forma prevista no Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97. 
 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

21.1Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 
assumidas pela Licitante Vencedora, ou a infringência de preceitos legais 
pertinentes, a Prefeitura Municipal de Jaciara poderá, garantido a prévia e 



ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes 
sanções: 

 
a) advertência, por escrito; 

 
b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega do produto 

ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total 
do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado 
do recebimento da notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 
natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, 
do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 
cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento. 

 
22 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 
22.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação 
prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 
22.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do 

inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Administração, 
se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 
licitatório. 

 
22.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado e definidos o 

novo preço máximo a ser pactuado pela Administração, a Licitante Vencedora 
registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Jaciara para alteração 
do preço da Ata, mediante aditamento. 

 
23 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

23.1 A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de 
Jaciara, para que este autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os 
quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 

 



23.2 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente 
Ata de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão nº 
042/2020, de acordo com a respectiva classificação. 
 
23.3 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos 
relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 042/2020. 
 
23.4 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
proposta de preços apresentada, no Pregão nº 042/2020, pela sociedade 
empresária detentora da presente Ata. 
 
23.5 O quantitativo decorrente de eventual adesão à Ata de Registro de Preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na mesma. 
 

24-  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 
 

24.1 O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado: 
 
24.1.1 A pedido, quando: 

 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 
compõem o custo do material/equipamento. 

 
24.1.2 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaciara, quando: 

 
a) o Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese 

deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
 

b) o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação 
técnica exigida no processo licitatório; 

 
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e 

justificadas; 
 

d) o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 
e) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos 
pedidos dela decorrentes. 

 
24.2  O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente da Prefeitura Municipal de Jaciara. 

 



24.3  Na hipótese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, a 
Prefeitura Municipal de Jaciara fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos demais licitantes a nova ordem de 
registro. 

 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1  É facultada o PREGOEIRO ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

  
25.2  Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Jaciara o direito de revogar esta 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la, de ofício, por ilegalidade ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 
25.3  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
especifica para os produtos pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
25.4  As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Prefeitura Municipal de Jaciara não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 

 
25.5  As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

25.6  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
25.7  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
em contrário do Pregoeiro. 

 
24.8  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Jaciara. 

 
25.9  O não atendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de pregão. 

 



25.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento 
da segurança da futura Ata de Registro de Preços. 

 
25.11 A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

propostas, os acréscimos, ou supressões determinadas pela Prefeitura 
Municipal de Jaciara, até o limite estabelecido pela legislação vigente. 

 
25.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
 
25.13 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 

legislação pertinente.  
 
25.14 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato 

vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro 
da Justiça Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais 
privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido 
amigavelmente; 

 
25.15 Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por 
escrito, o PREGOEIRO, Prefeitura Municipal de Jaciara sito à Av. Antonio 
Ferreira Sobrinho, nº. 1075, Centro Jaciara- MT, Fone (66) 3461 7925. 

 
25.16 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal. 
 

Jaciara-MT, 21 de setembro de 2020. 
 
 
 
 

MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ABRAHÃO 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

1. DO OBJETO  
1.1. O presente termo tem por objeto o “Registro de preços para eventual aquisição 

de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar em atendimento as Escolas 

Municipais e UMEI’S da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT”, conforme Termo de 

Referência – Especificações; Quantidades; e Orçamento básico descrito.  

 
2.  DA JUSTIFICATIVA 
2.1 Esse registro de preços se faz necessário devido à necessidade de que se forneça uma 

melhor qualidade no Ensino das Escolas e Creches Municipais, uma vez que a Educação é 

a base para a construção e transformação de uma nação. 

Para muitas crianças em situação de vulnerabilidade social, a merenda escolar é o único 

alimento que recebem durante o dia. Mesmo sabendo que o café da manhã é tido como a 

refeição mais importante do dia, muitas famílias simplesmente não têm como oferecer o 

desjejum em casa, e acabam enviando suas crianças à escola com o estômago 

completamente vazio. 

Essa realidade desalentadora reforça ainda mais a importância de a escola oferecer 

refeições mais saudáveis e nutritivas para as crianças. Assim, todos os esforços que 

permitam uma melhoria de qualidade da alimentação escolar distribuída aos alunos são 

essenciais. 

Até para as crianças de situação social mais estável, conhecer as propriedades nutritivas 

dos alimentos é fundamental para a criação de hábitos alimentares saudáveis e seguros 

na infância, que poderão guiar suas escolhas durante toda a vida. 

Não é apenas no Brasil que a questão merece atenção, tanto que há programas 

governamentais e iniciativas particulares desenvolvidas aqui e em outros lugares do 

mundo que servem de exemplo. 

 
3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  
3.1. As especificações dos alimentos a serem adquiridos pelo Município de Jaciara 
deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  

 
PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM UNID. QTDE CÓDIGO 
TCE 

DESCRIÇÃO VALOR 
 UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 



1 Pacote 
1 kg 

50 TCEMT000
0112 

Açafrão apresentação: sob a forma de pó fino, 
homogêneo, cor amarelo intenso, com sabor e 
cheiro característicos, fabricadas a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasitas, isento de umidade, 
fermentação e ranço.  Embalagem com dizeres 

de rotulagem, data de fabricação e prazo de 
validade. Registro no MS. 

64,50 3.225,00 

cód.: 2128 

2 Caixa com 
20 pacotes 

de 500 g 

200 153346-0 Achocolatado em pó - alimento achocolatado 
em pó, sendo obtido de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas. 
Cascas de sementes de cacau e outros detritos 

vegetais. Aspecto em pó homogêneo; cor, cheiro 
e sabor característico. Constituído de cacau, 
extrato de malte, açúcar, soro de leite em pó, 

leite desnatado em pó, vitaminas, estabilizante 
lecitina e soja e aromatizantes. Produto 

equivalente ou de melhor qualidade que toddy 
e nescau. Boa qualidade. 

190,00 38.000,00 

cód.: 54 

3 Lata com 
200 g 

20 0000541 Achocolatado em pó diet - do tipo diet obtido 
pela mistura de maltodextrina, cacau lecitinado, 
leite desnatado em pó, soro de leite, vitaminas e 
minerais, edulcorantes artificiais: ciclamato de 
sódio, aspartame, sacarina sódica e acesulfame 

de potássio, aromatizante e antiumectante 
dióxido de silicio. Não contém gluten. Redução 
de, pelo menos, 39% de calorias. Sugestão de 

marca, gold ou equivalente. 

7,80 156,00 

cód:265 

4 Pacote com 
10 unidades 

de 2kg 

300 251055-3 Açúcar – produto processado da cana de açúcar, 
tipo cristal. Não deve estar empedrado, isento 
de matéria terrosa ou parasitos. Embalagem 

com dados de identificação, data de fabricação e 
de validade, número do lote, e registro no 

instituto do álcool e açúcar (IAA). Prazo de 
validade mínimo de 120 dias a partir da data da 

entrega. 
 

54,50 16.350,00 

cód.: 31 

5 Pote 
com210 g 

10 331324-7 Adoçante em pó sache sucralose - ingredientes: 
lactose; maltodextrina; edulcorantes 

artificiais: sucralose, acesulfame de potássio; 
antiumectante: dióxido de silício. Alérgicos: 

contém derivados de leite. 
 

26,00 260,00 

cód.: 1 

6 Lata com 
400g 

100 0002636 Alimento completo para nutrição oral ou 
enteral - indicado para atender as necessidades 
nutricionais na manutenção e recuperação do 

estado nutricional. Fonte de proteína (caseinato 
e proteína do soro do leite), carboidratos 

(maltodextrina e sacarose) e lipídeo (óleo de 
canola, girassol e soja). Sabor baunilha. 

Sugestão: nutren, ensure 

61,00 6.100,00 

cód.: 434 

7 Caixa com 
12 unidades 

de 400g 

68 240888-0 Alimento pré-cozido, á base de farinha de arroz, 
açúcar, amido, sais minerais e vitaminas, 

embalagem com no mínimo 400g, com 

191,00 12.988,00 



cód.: 188 identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido. O produto 

deverá ter registro no ministério da agricultura 
e/ou ministério da saúde. Mucilon de arroz ou 

similar. 

8 Caixa com 9 
embalagens 

de 400g 

270 361911-7 Alimento pré cozido, à base de farinha de trigo, 
farinha de milho e farinha de arroz, açúcar, 

amido, sais minerais e vitaminas, embalagem 
com no mínimo 400g, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade 
e peso líquido. O produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura e/ou ministério da 
saúde. Mucilon de multicereais ou similar. 

 

191,00 51.570,00 

cód: 434 

9 Caixa de 1 
kg 

300 150556-4 Amido de milho – fabricado a partir de 
matérias-primas sãs e limpo, isentas de matéria 

terrosa e parasita, isento de umidade, 
fermentação e ranço. Sob a forma de pó, deverá 
produzir ligeira crepitação quando comprimido 

entre os dedos. Ingrediente: amido de milho. 
Embalagem primária: sacos de polietileno 
atóxico, leitoso, resistente, termo soldado. 

Embalagem com dizeres de rotulagem, data de 
fabricação e prazo de validade. Registro no MS. 

18,00 5.400,00 

cód: 413 

10 Fardo 30 kg 700 3989-6 Arroz – apresentação: agulhinha, longo e fino, 
tipo 1, umidade máxima de 14%. Deve estar 
isento de contaminantes físicos, químicos ou 

biológicos. Embalagem com dados de 
identificação,data de beneficiamento e de 

validade e número do lote. Prazo de validade 
mínimo de 120 dias a partir da data da entrega. 

99,80 69.860,00 

cód:775 

11 Caixa com 
20 pacotes 

de 400g 

300 220457-6 Bolacha salgada tipo agua e sal – fabricada a 
partir de matérias-primas sãs e limpas. Serão 

rejeitadas as bolachas mal cozidas, queimadas, 
quebradas e de caracteres organolépticos 

anormais. Aparência: massa torrada. 
Embalagem com dados de identificação data de 

fabricação e de validade e número do lote. 
Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

100,00 30.000,00 

Cód:1537 

12 Caixa com 
20 pacotes 

de 400g 

300 308354-3 
 
 

Bolacha doce tipo leite - produto obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente de 
massa de farinha de trigo preparada com 

farinha, amidos, féculas, fermentadas ou não, e 
outras substâncias permitidas na legislação. 

Umidade máxima de 8%.  Fabricada a partir de 
matérias-primas sãs e limpas. Serão rejeitadas 
as bolachas mal cozidas, queimadas, quebradas 

e de caracteres organolépticos anormais. 
Embalagem com dados de identificação, data de 

fabricação e de validade e número do lote. 
Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

100,00 30.000,00 

Cód:54 



13 Caixa com 
20 pacotes 

de 400g 

300 132379-2 Bolacha doce tipo maisena – produto obtido 
pelo amassamento e cozimento conveniente de 

massa de farinha de trigo preparada com 
farinha, amidos, féculas, fermentadas ou não, e 

outras substâncias permitidas na legislação. 
Umidade máxima de 8%.  Fabricada a partir de 
matérias-primas sãs e limpas. Serão rejeitadas 
as bolachas mal cozidas, queimadas, quebradas 

e de caracteres organolépticos anormais. 
Embalagem com dados de identificação, data de 

fabricação e de validade e número do lote. 
Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

100,00 30.000,00 

cód:54 

14 Caixa com 
12 pacotes 

de 800g 

300 131444-0 Bolacha doce tipo rosquinha sabor coco: 
fabricada a partir de matérias-primas sãs e 

limpa. Serão rejeitadas as bolachas mal cozidas, 
queimadas, quebradas e de caracteres 

organolépticos anormais. Embalagem com 
dados de identificação, data de fabricação e de 
validade e número do lote. Prazo de validade 

mínimo de 120 dias a partir da data da entrega. 

110,00 33.000,00 

cód:54 

15 Pacotes 350 00023850 Bolacha sem glúten e sem lactose tipo sequilho 
ou cookies de sabores variados, embalagem de 
120 a 150 g. A rotulagem deve estra de acordo 

com a legislação vigente e a validade não 
poderá ser inferior a 6 meses. 

26,00 9.100,00 

Cód.: 350 

16 Pacote 
500 g 

200 345175-5 Café torrado e moído, embalagem a vácuo, de 
primeira qualidade, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, selo de pureza 
da associação brasileira da indústria do café – 

abci. O produto deverá ter registro no ms e 
atender a portaria 451/97 do ms e resolução 

12/78 da comissão nacional de normas e 
padrões para alimentos – CNNPA 

13,50 2.700,00 

Cód:2533 

17 Pct de 1 kg 50 157662-3 Canela em rama (pau) – apresentação: graúda 
do tipo rama ou pau para chá, obtida da parte 
interna da casca do tronco, aparência fresca e 
sã, com sabor e aroma preservados, própria 

para consumo humano, isenta de sujidades e de 
acordo com legislação vigente. 

210,00 10.500,00 

Cód:3 

18 Pacote 1 kg 100 164313-4 Chá – camomila, 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. 

420,00 42.000,00 

Cód:3 

19 Pacote 1kg 100 159499-0 Chá de erva cidreira, 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. 

460,00 46.000,00 

Cód:3 

20 Pacote 1kg 100 190559-7 Chá – de erva-doce 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. 

280,00 28.000,00 

Cód:3 



21 Pacote de 1 
kg 

50 129283-8 Coco ralada – ingrediente: endosperma 
procedente de cocos maduros e sãos, não deve 

apresentar em sua constituição açúcar. Aspecto, 
cor, odor e sabor característicos. Deve 

apresentar umidade máxima de 4,0%. O 
produto deve estar acondicionado em 

embalagens adequadas às condições previstas 
de transporte e armazenamento e que confiram 

ao produto a proteção necessária. 

50,00 2.500,00 

Cód:2527 

22 Pacote de 1 
kg 

50 64723-3 Chocolate granulado – apresentação: chocolate 
em granulado para utilização em cobertura ou 
massa de bolos a base de cacau em pó solúvel, 

homogêneo, cor própria do tipo, cheiro 
característico, não serão aceitos produto 

quebradiços, esbranquiçados, com a 
embalagem rasgada. O produto não pode ser 

adicionado de amido e féculas estranhas, deve 
ser obtido de matéria – prima sã e limpa, isenta 

de matérias terrosas, de parasitas, detritos 
animais, cascas de sementes de cacau e outros 

detritos vegetais. 

37,99 1.899,50 

Cód:2528 

23 Pacote de 
1kg 

300 0000514 Colorau-(urucum) pó fino, homogêneo, 
coloração vermelho intensa 

11,00 3.300,00 

Cód:3 

24 Balde 4,800 
kg 

902 kg 238272-5 Doce de leite, embalagem com identificação do 
produto dos ingredientes, informações 

nutricionais, marca do fabricante e informação 
do mesmo, prazo de validade, peso líquido e 

rotulagem de acordo com a legislação. 

85,00 76.670,00 

(cód.: 454) 

25 Lata 1 kg 800 kg 153339-8 Doce de frutas (uva, morango) embalagem com 
identificação do produto. 

20,00 16.000,00 
(cód.: 410) 

26 Pote de 1kg 50 0000741 Emulsificante (emustab) – de primeira 
qualidade, utilizado na produção de massa para 

bolo em grande quantidade. O produto deve 
estar acondicionado em embalagem plástica 

adequadas às condições previstas de transporte 
e armazenamento e que confiram ao produto a 

proteção necessária, além de dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. 

41,90 2.095,00 

Cód:1611 

27 Sache 2 kg 2000 145449-8 
Extrato de tomate - concentrado, produto 
resultante da concentração da polpa de tomate 
por processo tecnológico, preparado com frutos 
maduros selecionados sem pele, sem sementes e 
corantes artificiais, isento de sujidades e 
fermentação. 

14,80 29.600,00 

(cód.: 2451) 



28  
Pacotes de 

10 unidades 

300 182090-7 Farinha de mandioca branca – grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1. Apresentação: crua. De 

primeira qualidade, fabricada a partir de 
matéria-prima sã e limpa. Deve estar isenta de 
contaminantes físicos, químicos ou biológicos. 

Não poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa. Embalagem com dados de 

identificação data de fabricação e de validade, e 
número do lote. Prazo de validade mínimo de 

120 dias a partir da data da entrega. 

80,50 24.150,00 

cód:31 

29 Fardo de 10 
unidades de 

1kg 

500 153332-0 Farinha de trigo especial – de primeira 
qualidade, fabricada a partir de grãos de trigo 

sãos e limpos, isentos de matéria terrosa, 
sujidades e umidades. Embalagem de 1kg onde 

deve constar dados de identificação, data de 
fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da 
data da entrega. 

44,50 22.250,00 

Cód:553 

30 Fardo com 
10 pacotes 

de 1kg 

600 153852-7 Feijão carioquinha tipo 1- classe carioquinha, 
grãos “in natura” de tamanho e forma naturais, 

maduros, com umidade de até 15%, limpos e 
secos, embalados em sacos plásticos 

transparente e acondicionados em pacote 
lacrado de 1kg. Deve estar isenta de 

contaminantes físicos, químicos ou biológicos. 
Embalagem com dados de identificação, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 
Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

84,20 50.520,00 

Cód:31 

31 Fardo com 
10 pacotes 

de 1kg 

300 12035-9 Feijão preto tipo 1 _ classe preto de primeira 
qualidade, grãos‘in natura” de tamanho e forma 

naturais, embalados em sacos plásticos, 
transparentes, isento de sujidades, não 

violados, resistentes, acondicionados em pacote 
lacrado de 1kg. Deve estar isenta de 

contaminantes físicos, químicos ou biológicos. A 
embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data 

de fabricação e validade 

84,20 25.260,00 

Cód:31 

32 pacotes de 
500g 

2000 

132404-7 

 

Fermento em pó biológico – de primeira 
qualidade, embalado à vácuo. Não deve 

apresentar contaminantes físicos, químicos ou 
biológicos. Embalagem de 500g com dados de 

identificação, data de fabricação e de validade, e 
número do lote. Prazo de validade mínimo de 

120 dias a partir da data da entrega. 

27,30 54.600,00 

Cód:2533 

33 Pote de 
250g 

300 129433-4 Fermento em pó químico – de primeira 
qualidade. Não deve estar empedrado e nem 

apresentar contaminantes físicos, químicos ou 
biológicos. Embalagem de 100g contendo dados 

de identificação, data de fabricação e de 
validade, e número do lote. Prazo de validade 

mínimo de 120 dias a partir da data da entrega. 

10,80 3.240,00 

Cód:480 



34 Fardo com 
20 pacotes 

de 1kg 

200 172755-9 Fubá de milho – ingrediente básico: farinha de 
milho. De primeira qualidade, fabricada a partir 
de matéria-prima sã e limpa. Deve estar isenta 

de contaminantes físicos, químicos ou 
biológicos. Embalagem de 500g com dados de 

identificação, data de fabricação e de validade, e 
número do lote. Prazo de validade mínimo de 

120 dias a partir da data da entrega. 

176,00 35.200,00 

Cód:1352 

35 Barra 1 kg 120 
kg 

5003-2 Goiabada cremosa acondicionada em baldes de 
no mínimo 3kg. 

31,80 3.816,00 

(cód.: 17) 

36 Caixa de 1 
litro 

500 252151-2 Leite a base de soja UHT sem sabor (original) – 
leite a base de extrato de soja, água, açúcar, 

acrescido de vitaminas e sais mineiras, 
emulsificante lecitina de soja. Embalagem: caixa 

UHT de 1 litro. No rótulo da embalagem 
primária deverão estar impressas de forma 
clara e indelével as seguintes informações: 
identificação do produto, inclusive a marca, 

nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e peso líquido, 

número de registro no órgão competente. 

8,40 4.200,00 

Cód:463 

37 Saco de 1kg 2000 122692-4 Leite em pó integral com pacote de 1 kg. 32,35 64.700,00 

(cód.: 2528) 

38 pacotes de 
500g 

2400 

3973-0 

 

Macarrão tipo Ave Maria (p/ sopa): massa seca 
contendo farinha de trigo especial, ovos e 

glúten, fabricado a partir de matérias-primas 
sãs e limpas. Não deverá apresentar sujidade, 
bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos 

dedos. Embalagem primária: sacos de 
polietileno transparente, atóxico, com tabela de 

composição nutricional, pacotes de 500g. 
Embalagem contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 
fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da 
data da entrega. 

4,70 11.280,00 

Cód:2533 

39 pacotes de 
500g 

2400 

13946-7 

 

Macarrão tipo padre nosso (p/ sopa): massa 
seca contendo farinha de trigo especial, ovos e 
glúten, fabricado a partir de matérias-primas 
sãs e limpo. Não deverá apresentar sujidade, 
bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos 

dedos. Embalagem primária: sacos de 
polietileno transparente, atóxico, com tabela de 

composição nutricional, pacotes de 500g. 
Embalagem contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 
fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da 
data da entrega. 

4,70 11.280,00 

Cód:2533 



40 pacotes de 
500g 

1200 425128-8 Macarrão grana duro tipo espaguete: 
ingredientes sêmula de trigo duro, isento de 

sujidades, parasitas, admitindo umidade 
máxima de 13%. Acondicionado em saco 

plástico transparente, atóxico, com validade 
mínima de 10 meses a partir da data de entrega 
e suas condições deverão estar de acordo com 

as resoluções RDC 12/01, RDC 263/05, 
ANVISA/MS. Produto sujeito à verificação no 

ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA., 

pacotes de 500g. Embalagem contendo 
informações dos ingredientes, composição 

nutricional, data de fabricação e de validade, e 
número do lote. Prazo de validade mínimo de 

90 dias a partir da data da entrega. 

12,00 14.400,00 

Cód:2533 

41 pacotes de 
500g 

1200 176953-7 Macarrão grano duro tipo parafuso: 
ingredientes sêmula de trigo duro, isento de 

sujidades, parasitas, admitindo umidade 
máxima de 13%. Acondicionado em saco 

plástico transparente, atóxico, com validade 
mínima de 10 meses a partir da data de entrega 
e suas condições deverão estar de acordo com 

as resoluções rdc 12/01, rdc 263/05, 
anvisa/ms. Produto sujeito à verificação no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos 

determinados pela anvisa., pacotes de 500g. 
Embalagem contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 
fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da 
data da entrega. Mínimo de 90 dias a partir da 

data da entrega. 

12,00 14.400,00 

Cód:2533 

42 Pote 
500g 

500 237581-8 Margarina – de primeira qualidade com 80% de 
lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 
aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e 

de outras características indesejáveis - 
embalagem de polietileno leitoso e resistente, 
apresentando vedação adequada. Embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 

data de entrega. Com registro no ministério da 
agricultura, SIF/DIPOA embalagem de 500g. 

8,00 4.000,00 

Cód:490 

43 Balde 
Com 15 kg 

50 0004750 

 

Margarina – de primeira qualidade com 80% de 
lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 
aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e 

de outras características indesejáveis - 
embalagem de polietileno leitoso e resistente, 
apresentando vedação adequada. Embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 

data de entrega. Com registro no ministério da 
agricultura, sif/dipoa embalagem de 500g. 

129,30 6.465,00 

Cód:2446 



44 pacotes de 
500g 

 

600 3984-5 Milho para canjica – grupo: especial, subgrupo: 
despeliculada, classe: branca, tipo: 1. De 
primeira qualidade, fabricada a partir de 

matéria-prima sã e limpa. Deve estar isenta de 
contaminantes físicos, químicos ou biológicos. 

Embalagem com dados de identificação, data de 
fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 
da data da entrega. 

4,99 2.994,00 

Cód:2608 

45 Lata de 
2 kg 

60 127748-0 Milho verde em conserva – ingredientes: milho 
verde e salmoura. De primeira qualidade, 

fabricada a partir de matérias-primas sãs e 
limpas. A lata da embalagem não poderá 
apresentar-se amassada, enferrujada ou 

abaulada. Embalagem com dizeres de 
rotulagem contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 
fabricação e de validade, e número do lote. 

Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 
da data da entrega. 

36,70 2.202,00 

Cód:314 

46 Pacote 
5 kg 

200 0001707 Mistura preparada para bolo de chocolate. 
Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura 
vegetal hidrogenada, leite em po, chocolate em 

po, amido de milho, sal, fermento químico, 
pirofosfato, acido de sódio, bicarbonato de 

sodio e aromas naturais. Contém glúten. 
Validade 6 meses. Data de fabricação não 

superior a 30 dias. 

54,30 10.860,00 

Cód:2530 

47 Pacote 
5 kg 

200 00011040 Mistura preparada para bolo de coco. 
Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura 

vegetal hidrogenada, leite em pó, amido de 
milho, sal, fermento químico, pirofosfato, acido 

de sódio, bicarbonato de sódio e aromas 
naturais. Aroma natural e artificial coco. 

Contém glúten. Validade 6 meses. Data de 
fabricação não superior a 30 dias. 

54,30 10.860,00 

Cód:2530 

48 Pacote 
5 kg 

200  
00011039 

 

Mistura preparada para bolo de laranja. 
Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura 

vegetal hidrogenada, leite em pó, amido de 
milho, sal, fermento químico, pirofosfato, acido 

de sódio, bicarbonato de sódio e aromas 
naturais laranja. Contém glúten. Validade 6 
meses. Data de fabricação não superior a 30 

dias. 

54,30 10.860,00 

Cód:2530 

49 Caixa com 
20 garrafas 

pet de 
900ml 

200 153414-9 Óleo de soja – óleo de soja refinado,100% 
natural, obtido a partir de matéria-prima 

vegetal em bom estado sanitário. Deve estar 
isento de substâncias estranhas à sua 

composição. Aspecto límpido e isento de 
impurezas à 25º c, cor e odor característicos. 

85,70 17.140,00 



Cód:54 Não deve apresentar lata frágil, ferrugem, 
mistura de outros óleos e cheiro forte. 

Embalagem primária: plástico próprio para 
armazenamento contendo 900 ml, não 
apresentando ferrugem, amassamento, 

vazamento e abaulamento. 

50 Saco com 25 
kg 

600 145032-8 Pré-mistura para pão francês – produto de 
primeira qualidade, fabricado a partir de 

matérias-primas sãs e limpas. Não deve estar 
empedrado e nem apresentar contaminantes 

físicos, químicos ou biológicos. Embalagem com 
dados de identificação, data de fabricação e de 
validade, e número do lote. Prazo de validade 

mínimo de 120 dias a partir da data da entrega. 

130,00 78.000,00 

Cód:381 

51 Pct 
1 kg 

4000 182039-7 Proteína texturização de soja – média escura - 
obtida da farinha desengordurada de soja, 

umidade em g/100g máxima 6,0%, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

saco plástico transparente, atóxico c/ 1kg 

35,20 140.800,00 

Cód:2527 

52 Pacotes de 
1kg 

1200 61931-0 Polvilho doce – ingredientes: fécula de 
mandioca. De primeira qualidade, fabricada a 
partir de matérias-primas sãs e limpas. Deve 

estar isenta de contaminantes físicos, químicos 
ou biológicos. Embalagem com dizeres de 

rotulagem contendo informações dos 
ingredientes, composição nutricional, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 
Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. 

14,80 17.760,00 

Cód:2527 

53 pacote de 
1kg 

1500 3561-0 Sal – refinado, iodado. Aparência: cristais de 
granulação uniforme, não pegajoso ou 

empedrado. Cor branca, inodoro, sabor 
característico. Não deve apresentar sujidade e 

misturas inadequadas. Umidade máxima de 0,2 
%. Embalagem primária: sacos de polietileno 

transparente. Prazo de validade mínimo de 120 
dias a partir da data da entrega. 

1,70 2.550,00 

Cód:2527 

54 frascos de 
500ml 

400 00020962 Suco de fruta concentrado, sabor abacaxi, não 
fermentado, não alcoólico, sem adição de 
açúcar. Frasco com 500 ml. Embalagem 

contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade, de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto devera ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

7,80 3.120,00 

Cód:120 

55 frascos de 
500ml 

400 
 
 

312536-0 Suco de fruta concentrado, sabor caju, 
concentrado, não fermentado, não alcoólico, 

sem adição de açúcar, com rendimento mínimo 
de 2,0 l. Frasco com 500 ml. Embalagem 

6,70 2.680,00 



Cód:120 contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade, de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto devera ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 
56 frascos de 

500ml 
400 312537-8 Suco de fruta concentrado, sabor goiaba, 

concentrado, não fermentado, não alcoólico, 
sem adição de açúcar, com rendimento mínimo 

de 2,0 l. Frasco com 500 ml. Embalagem 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade, de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto devera ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

9,30 3.720,00 

Cód:120 

57 frascos de 
500ml 

400 312542-4 Suco de fruta concentrado, sabor manga, 
concentrado, não fermentado, não alcoólico, 

sem adição de açúcar, com rendimento mínimo 
de 2,0 l. Frasco com 500 ml. Embalagem 

contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade, de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto devera ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

9,30 3.720,00 

Cód:120 

58 frascos de 
500ml 

400 3550-5 Suco de fruta concentrado, sabor maracujá, 
concentrado, não fermentado, não alcoólico, 

sem adição de açúcar, com rendimento mínimo 
de 2,0 l. Frasco com 500 ml. Embalagem 

contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade, de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto devera ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

15,00 6.000,00 

Cód:120 

59 frascos de 
500ml 

400 312532-7 Suco de fruta concentrado, sabor uva, 
concentrado, não fermentado, não alcoólico, 

sem adição de açúcar, com rendimento mínimo 
de 1,5 l. Frasco com 500 ml. Embalagem 

contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade, de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto deverá ter registro no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

10,50 4.200,00 

Cód:120 

60 frascos com 
750ml 

240 182045-1 Vinagre – fermentado acético de álcool e de 
vinho tinto.  Embalagem com dizeres de 

rotulagem contendo informações dos 
ingredientes, composição nutricional, data de 

fabricação e de validade, e número do lote. 
Prazo de validade mínimo de 120 dias a partir 

da data da entrega. Registro no órgão 
competente. 

8,20 1.968,00 

Cód:231 

61 Litro 5000 327961-8 Bebida láctea – produto de primeira qualidade, 
esterilizado, sabor diversificado com polpa de 
frutas. Embalagem com dizeres de rotulagem, 

dados do fabricante e registro no ministério da 
agricultura, inspecionado pelo sif. Deve constar 

data de fabricação e prazo de validade de, no 
mínimo, 120 dias a partir da data de entrega. 

6,30 31.500,00 

Cód:37 

62 Litro 30000 216884-7 Leite pasteurizado tipo c –”in natura”. 
Preparado com matérias-primas sãs e limpas, 

4,25 127.500,00 



Cód:37 isento de matéria terrosa, parasitos, e em 
perfeito estado de conservação. Embalagem: 

saco de polietileno, contendo peso líquido de 1 
litro. Rótulo: de acordo com a legislação 

vigente. No rótulo da embalagem primária 
deverão estar impressas de forma clara e 

indelével as seguintes informações: 
identificação do produto, inclusive a marca, 

nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e peso líquido, 

número de registro no órgão competente. 

63 Kg 8000 151544-6 Coxa/ sobrecoxa de frango – carne de frango de 
primeira qualidade, limpa, com ossos, embalada 
em saco de polietileno vedado, congelada à 12º 
c, isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao 

produto, que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características naturais 

(físicas químicas e organolépticas). 
Inspecionada pelo ministério da agricultura. 

Acomodada em caixas de papelão, em perfeitas 
condições estruturais, padronizadas e lacradas. 
A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 

do SIF. 

9,37 74.960,00 

Cód:3 

64 Kg 4000 

388593-3 

 

Filé de frango - carne de frango de primeira 
qualidade, limpa, com pouca gordura, sem osso, 

embalada em saco de polietileno vedado, 
congelado a 12º graus c, isenta de aditivos ou 

substancias estranha ao produto, que seja 
impropria ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e 

organolépticas). Inspecionado pelo ministério 
da agricultura. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIF. 

14,70 58.800,00 

Cód:3 

65 Kg 1500 254481-4 Linguiça tipo toscana – de primeira qualidade, 
preparada industrialmente, com condimento 
suave, sem pimenta, sem ossos, limpa, pouca 

gordura, resfriada, isenta de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto, que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e 

16,30 24.450,00 



Cód:3 organolépticas). Inspecionada pelo ministério 
da agricultura. Acomodada em embalagens 

plásticas com perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e lacradas. Embalagem com 

dizeres de rotulagem, dados do fabricante e 
registro no ministério da agricultura, data de 

fabricação e prazo de validade. 

66 Kg 10000 112556-7 Músculo traseiro em cubos ou moído (kg): 
classificação/ características gerais: 

proveniente de machos da espécie bovina, 
sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Sem 

osso, contendo no máximo 10% de gordura, 
isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 3% 

de aponevroses. Durante o processamento, 
deve ser realizada a aparagem (eliminação dos 

excessos de gordura, cartilagem e 
aponevroses). O produto deve estar de acordo 
com a nta-3 do decreto estadual nº12486 de 

20/10/78, portaria nº 1428/ms, de novembro 
de 1993 e resolução nº23 de 15/03/200. A 

carne bovina em cubos congelada tipo músculo 
traseiro deve apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverá 
estar congelado e transportado em veículo com 
temperatura de – 8ºc ou inferior, assegurando 
que o produto se mantenha congelado durante 

o transporte. Embalagem: o produto deverá 
estar embalado a vácuo em embalagem plástica, 

flexível, atóxica, resistente, transparentes em 
pacotes de 02kg, tendo os cubos as dimensões 

aproximadas de 2x2x2 cm e as iscas com 
dimensões aproximadas de 4x2x2 cm. 

Reembalada em caixa de papelão lacrada. 
Rótulo: o produto deverá ser rotulado de 

acordo com a legislação vigente, de forma clara 
e indelével: nome e endereço do abatedouro, 
constando obrigatoriamente o registro no sif; 

identificação completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e prazo máximo 

de consumo, temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, peso líquido e 

condições de armazenamento. Transporte: 
veículo em carroceria fechada e isotérmico. Os 

entregadores deverão estar adequadamente 
uniformizados. Amostra: a empresa deverá 

apresentar 01 amostra na embalagem original 
do produto, devidamente identificada, 
correspondente ao produto entregue. 

19,99 199.900,00 

Cód:3 



67 Kg 8000 306264-3 Patinho moído ou cubos (kg): classificação/ 
características gerais: proveniente de machos 

da espécie bovina, sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária. Sem osso, contendo no 

máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem, 
sem sebo, máximo de 3% de aponevroses. 

durante o processamento, deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura, 

cartilagem e aponevroses). o produto deve 
estar de acordo com a nta-3 do decreto estadual 
nº12486 de 20/10/78, portaria nº 1428/MS, de 

novembro de 1993 e resolução nº23 de 
15/03/200. a carne bovina tipo patinho moído, 

congelado, deve apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. Deverá estar congelado e 

transportado em veículo com temperatura de – 
8ºc ou inferior, assegurando que o produto se 

mantenha congelado durante o transporte. 
Embalagem: o produto deverá estar embalado a 
vácuo em embalagem plástica, flexível, atóxica, 
resistente, transparentes em pacotes de 05kg. 

Reembalada em caixa de papelão lacrada. 
rótulo: o produto deverá ser rotulado de acordo 

com a legislação vigente, de forma clara e 
indelével: nome e endereço do abatedouro, 

constando obrigatoriamente o registro no SIF; 
identificação completa do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e prazo máximo 
de consumo, temperatura de estocagem, 

armazenamento e conservação, peso líquido e 
condições de armazenamento. 

Transporte: veículo em carroceria fechada e 
isotérmico. os entregadores deverão estar 

adequadamente uniformizados. 
Amostra: a empresa deverá apresentar 01 

amostra na embalagem original do produto, 
devidamente identificada, correspondente ao 

produto entregue. 

26,32 210.560,00 

Cód:3 

68 Kg 4000 3879-2 Pernil suíno em peça ou cubos (kg): 
classificação/ características gerais: 

proveniente de machos da espécie suína, sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária. Durante o 

19,25 77.000,00 



Cód:3 processamento, deve ser realizada a aparagem 
(eliminação dos excessos de gordura, 

cartilagem e aponevroses), os cubos deverão 
ter aproximadamente 2x2x2 cm ou peça 

conforme solicitado. A carne suína em cubos, 
congelada, deve apresentar-se livre de parasitas 

e de qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 

Deverá estar congelado e transportado em 
veículo com temperatura de – 8ºc ou inferior, 

assegurando que o produto se mantenha 
congelado durante o transporte. Embalagem: o 

produto deverá estar embalado a vácuo em 
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, 

transparentes em pacotes de 02 kg. 
Reembalada em caixa de papelão lacrada. 
Rótulo: o produto deverá ser rotulado de 

acordo com a legislação vigente, de forma clara 
e indelével: nome e endereço do abatedouro, 
constando obrigatoriamente o registro no sif; 

identificação completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e prazo máximo 

de consumo, temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, peso líquido e 

condições de armazenamento. 
transporte: veículo em carroceria fechada e 
isotérmico. Os entregadores deverão estar 

adequadamente uniformizados. 
Amostra: a empresa deverá apresentar 01 

amostra na embalagem original do produto, 
devidamente identificada, correspondente ao 

produto entregue. 

69 kg 400 16066-0 Abacate – manteiga, de primeira, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

e manuseio e transporte, acondicionado em 
caixa de madeirea(495x355x220)mm,pesando 

aproximadamente 22kg 

6,27 2.508,00 

Cód:3 

70 Peça 1000 3686-2 Abacaxi – pérola, com coroa, de primeira, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido maduro, com polpa firme e 

intacta, acondicionado em caixa de 
madeira(520x290x290)mm, pesando 

aproximadamente por unidade entre 1 a 1,5 kg. 

7,32 7.320,00 

Cód:1 

71 kg 2000 TCEMT000
0219 

Abóbora cabotiã – de primeira, in natura, 
apresentando grau de maturação adequado à 
manipulação, transporte e consumo. Isento de 
sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 

legislação em vigor. 

6,44 12.880,00 

Cód:3 

72 kg 2000 00023002 Abobora paulista - de primeira, in natura, 
apresentando grau de maturação adequado à 
manipulação, transporte e consumo. Isento de 

4,23 8.460,00 



Cód:3 sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 
legislação em vigor. 

73 kg 200 163643-0 Abobrinha verde – de primeira qualidade (extra 
aa),in natura apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e 
consumo. Isento de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a legislação vigente. 

4,75 950,00 

Cód:3 

74 Maço 8000 3702-8 Alface – crespa e lisa, de primeira qualidade, 
extra, com maços de aproximadamente 200g 
cada. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. 

Produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

2,99 23.920,00 

Cód:2388 

75 kg 1000 243091-6 Alho – aparência fresca e sã. Graúdo do tipo 
comum classificação 6, fisiologicamente 

desenvolvido, com bulbos curados. Isento de 
danos e defeitos de natureza física ou mecânica, 
terra aderente, sujidades, parasitos ou larvas e 

resíduos de defensivos agrícolas. 

37,90 37.900,00 

Cód:3 

76 kg 4000kg 3695-1 Banana maçã – procedente de espécie sã, fresca, 
não deve estar golpeada por quaisquer lesões 

de origem física, mecânica ou biológica que 
afetem sua aparência. Estar isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 
sabor estranhos. Em pencas com 60 a 70 % de 

maturação. Deve estar acomodada em caixas de 
madeira, em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas. 

6,15 24.600,00 

Cód:3 

77 kg 4000kg 3697-8 Banana nanica – procedente de espécie sã, 
fresca, não deve estar golpeada por quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência. Estar isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 
sabor estranhos. Em pencas com 60 a 70 % de 

maturação. Deve estar acomodada em caixas de 
madeira, em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas. 

4,35 17.400,00 

Cód:3 

78 kg 1000 150147-0 Banana terra – procedente de espécie sã, fresca, 
não deve estar golpeada por quaisquer lesões 

de origem física, mecânica ou biológica que 
afetem sua aparência. Estar isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 
sabor estranhos. Em pencas com 60 a 70 % de 

maturação. Deve estar acomodada em caixas de 
madeira, em perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas. 

8,50 8.500,00 

Cód:3 



79 kg 2000kg 276074-6 Batata doce – fresca, de ótima qualidade, 
compacta, firme, coloração uniforme, aroma, 

cor e sabor típicos da espécie, em perfeito 
estado de desenvolvimento. Não serão 

permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e a aparência. Necessita estar 

isenta de: indícios de germinação, sujidades, 
insetos, parasitas e larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. Deve estar acomodada em caixas 

de papelão, em perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e lacradas. 

4,27 8.540,00 

Cód:3 

80 kg 5000 153468-8 Batata inglesa – fresca, de ótima qualidade, 
compacta, firme, coloração uniforme, aroma, 

cor e sabor típicos da espécie, em perfeito 
estado de desenvolvimento. Não serão 

permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e a aparência. Necessita estar 

isenta de: indícios de germinação, sujidades, 
insetos, parasitas e larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. Deve estar acomodada em caixas 

de papelão, em perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e lacradas. 

5,00 25.000,00 

Cód:3 

81 kg 2000kg 260234-2 Beterraba – de primeira qualidade, tamanho de 
médio a grande. Fresca, de ótima qualidade, 
compacta, consistência firme, aroma, cor e 

sabor típicos da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos 
que lhe alterem a conformação e a aparência. 

Necessita estar isenta de: indícios de 
germinação, sujidades, insetos, parasitas e 

larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Deve 
estar acomodada em caixas de papelão, em 

perfeitas condições estruturais, padronizadas e 
lacradas. 

5,00 10.000,00 

Cód:3 

82 kg 400 3725-7 Brócolis – de primeira qualidade. Deve estar 
isenta de sujidades, parasitas e larvas. Não deve 

apresentar partes estragadas. 

20,00 8.000,00 

Cód:3 

83 kg 2000kg 415722-2 Cará – fresco, de ótima qualidade, compacto, 
firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor 

típicos da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos 
que lhe alterem a conformação e a aparência. 

Necessita estar isenta de: indícios de 
germinação, sujidades, insetos, parasitas e 

larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Deve 
estar acomodada em caixas de papelão, em 

perfeitas condições estruturais, padronizadas e 
lacradas. 

7,20 14.400,00 

Cód:3 



84 kg 2000kg 415264-6 Cebola – aparência fresca e sã. Graúda do tipo 
comum, fisiologicamente desenvolvido, não 

brotado. Isenta de danos e defeitos de natureza 
física ou mecânica, terra aderente, sujidades, 
parasitos ou larvas e resíduos de defensivos 
agrícolas. Acondicionamento e transporte de 

acordo com legislação em vigor. 

10,10 20.200,00 

Cód:3 

85 kg 4000 347583-2 Cenoura – de primeira qualidade, extra, in 
natura, apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e 
consumo. Isento de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a legislação vigente. 

Acondicionamento e transporte de acordo com 
legislação em vigor. 

4,90 19.600,00 

Cód:3 

86 kg 2000 00018680 Cebolinha verde – de primeira qualidade, com 
maços de aproximadamente 500g cada. 

Ingredientes: cebolinha verde e coentro. Deve 
estar isento de sujidades, parasitas e larvas. 

2,80 5.600,00 

Cód:3 

87 kg 2000kg 260232-6 Chuchu – de primeira qualidade, extra, in 
natura, apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e 
consumo. Isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Acondicionamento e transporte de 

acordo com legislação em vigor 

4,99 9.980,00 

Cód:3 

88 kg 1000 148522-9 Coentro – de primeira qualidade, com maços de 
aproximadamente 500g cada. Deve estar isento 

de sujidades, parasitas e larvas. 

4,00 4.000,00 

Cód:3 

89 Maço 2000 3735-4 Couve manteiga – de primeira qualidade, com 
maços de aproximadamente 500g cada. Deve 

estar isenta de sujidades, parasitas e larvas. Não 
deve apresentar folhas murchas e amareladas. 

De acordo com a legislação em vigor. 

3,50 7.000,00 

Cód:2613 

90 Maço 200 367458-4 Couve-flor – de primeira qualidade, com maços 
de aproximadamente 1 kg cada maço. Deve 

estar isenta de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a legislação em vigor. Não deve 

apresentar partes estragadas. 

24,00 4.800,00 

Cód:2613 

91 kg 2000kg 326889-6 Inhame - fresco, de ótima qualidade, compacto, 
firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor 

típicos da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos 
que lhe alterem a conformação e a aparência. 

Necessita estar isenta de: indícios de 
germinação, sujidades, insetos, parasitas e 
larvas, rachaduras, cortes e perfurações. 

Acondicionamento e transporte de acordo com 
legislação em vigor. 

6,70 13.400,00 

Cód:3 



92 kg  
4000kg 

257748-8 Laranja – grupo: pêra, tipo: extra. Peso médio: 
200g cada laranja. Casca lisa e íntegra. De 

consistência firme. Procedente de espécie sã, 
fresca, não deve estar golpeada por quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência. Estar isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 
sabor estranhos. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

3,70 14.800,00 

Cód:3 

93 kg 230 
kg 

154033-5 Limão – procedente de espécie genuína e sã. 
Fresco. Deve ter atingido o grau máximo no 

tamanho, aroma, cor e sabor próprio da 
variedade. Não deve estar golpeado ou 

danificado por quaisquer lesões de natureza 
mecânica ou biológica que afetem sua 

aparência. Isentos de rachaduras e cortes na 
casca, resíduos de defensivos agrícolas, insetos, 

parasitas, sujidades ou umidade externa 
anormal. Acondicionamento e transporte de 

acordo com legislação em vigor. 

7,20 1.515,70 

Cód:3 

94 kg 4000 
kg 

150290-5 Maçã nacional – grupo: vermelha. De primeira 
qualidade. Peso médio: 150g cada maçã. Casca 

lisa e íntegra. De consistência firme. Procedente 
de espécie sã, fresca, não deve estar golpeada 

por quaisquer lesões de origem física, mecânica 
ou biológica que afetem sua aparência. Estar 

isenta de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduos de defensivos 

agrícolas, odor e sabor estranhos. Embalada em 
caixa de papelão lacradas em perfeitas 
condições estruturais, padronizadas e 

protegida contra impactos, contendo dizeres de 
rotulagem, em conformidade com a legislação 

vigente. 

14,50 58.000,00 

Cód:3 

95 kg 2000 
kg 

157962-2 Mamão formosa – de primeira qualidade. 
Procedente de espécie sã, fresca, não deve estar 
golpeado ou danificado por quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica que afetem 

sua aparência. Estar isento de substâncias 
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos 

de defensivos agrícolas, odor e sabor estranhos. 
Fresco com 80% de maturação. 

Acondicionamento e transporte de acordo com 
legislação em vigor. 

6,99 13.980,00 

Cód:3 

96 kg 2000 
kg 

107991-3 Mandioca– grupo: seca, subgrupo: fina, tipo: 1. 
Apresentação: crua, descascada. Classe: branca. 

De primeira qualidade, isenta de matéria 
terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, 

5,70 11.400,00 



Cód:3 fermentada ou rançosa e produto próprio para 
consumo humano. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

97 Kg 300 243086-0 Maracujá comum – de primeira qualidade. 
Procedente de espécie sã, fresca, não deve estar 
golpeado por quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetem sua 
aparência. Estar isento de substâncias terrosas, 

sujidades, parasitas, larvas, resíduos de 
defensivos agrícolas, odor e sabor estranhos. 
Embalada em caixa de papelão lacradas em 

perfeitas condições estruturais, padronizadas e 
protegida contra impactos, contendo dizeres de 
rotulagem, em conformidade com a legislação 

vigente. 

13,20 3.960,00 

Cód:3 

98 Kg 4000 
 

3721-4 Melancia – tipo: extra. Casca lisa e íntegra. De 
consistência firme. Procedente de espécie sã, 

fresca, não deve estar golpeada ou danificada or 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência. Estar isenta 
de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 
sabor estranhos. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

3,25 13.000,00 

Cód:3 

99 Kg 300 3717-6 Milho verde cru – de primeira qualidade, in 
natura, apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e 
consumo. Isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Acondicionamento e transporte de 

acordo com legislação em vigor. 

10,30 3.090,00 

Cód:3 

100 kg 2000kg 3711-7 Pocã – de primeira qualidade, apresentando 
grau de maturação adequado à manipulação, 
transporte e consumo. Casca lisa e íntegra. De 
consistência firme. Procedente de espécie sã, 

fresca, não deve estar golpeada por quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica 
que afetem sua aparência. Deve estar isenta de 

substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 
larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos. Acondicionamento e 
transporte de acordo com legislação em vigor. 

6,70 13.400,00 

Cód:3 

101 Pacote kg 10kg 6444-0 Orégano – condimento natural, de folhas 
desidratadas. Produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação 

em vigor. 

89,99 899,90 

Cód:3 

102 Bandeja 
 

1200 91010-4 Ovo de galinha – cor: branca, tipo: grande, 
classe: a com peso líquido de aproximadamente 

50g cada ovo. Íntegro, sem manchas ou 
sujidades, tamanho uniforme, proveniente de 

16,50 19.800,00 



(cód.: 1143) avicultor com inspeção oficial. Deve apresentar 
casca lisa, pouco porosa, resistente. 

103 kg 2000 
kg 

3724-9 Pepino – grupo: comum. Tipo: extra. De 
primeira qualidade, apresentando grau de 

maturação adequado à manipulação, transporte 
e consumo. Procedente de espécie sã, fresca, 

não deve estar golpeada por quaisquer lesões 
de origem física, mecânica ou biológica que 
afetem sua aparência. Deve estar isento de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 
sabor estranhos. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

6,30 12.600,00 

Cód:3 

104 kg 2000 
kg 

345918-7 Pera – de primeira qualidade, apresentando 
grau de maturação adequado à manipulação, 
transporte e consumo. Casca lisa e íntegra. De 
consistência firme. Procedente de espécie sã, 

fresca, não deve estar golpeada por quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência. Estar isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 
sabor estranhos. Embalada em caixa de papelão 

lacradas em perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e protegida contra impactos, 

contendo dizeres de rotulagem, em 
conformidade com a legislação vigente. 

15,70 31.400,00 

Cód:3 

105 kg 1200 
kg 

154042-4 Pimentão verde, tipo: extra. De primeira 
qualidade, apresentando grau de maturação 

adequado à manipulação, transporte e 
consumo. De consistência firme. Procedente de 
espécie sã, fresca, não deve estar golpeado por 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica que afetem sua aparência. Deve estar 

isento de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduos de defensivos 

agrícolas, odor e sabor estranhos. 
Acondicionamento e transporte de acordo com 

legislação em vigor. 

7,20 8.640,00 

Cód:3 

106 Kg 400 132569-8 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 
abacaxi, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente, natural, pacote com 10 x 100g, 
com registro no ministério da agricultura. 

Sugestão de marca: brasfrut, polpanorte ou 
equivalente. 

25,20 10.080,00 

Cód:3 

107 Kg 400 132568-0 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 
acerola, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em saco plástico 

transparente, natural, pacote com 10 x 100g, 
com registro no ministério da agricultura. 

Sugestão de marca: brasfrut, polpanorte ou 
equivalente. 

25,20 10.080,00 

Cód:3 



108 Kg 400 132572-8 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 
caju, natural, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio, acondicionado em saco plástico 
transparente pacote com 10 x 100g, com 

registro no ministério da agricultura. Sugestão 
de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

26,50 10.600,00 

Cód:3 

109 Kg 400 0001716 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 
cupuaçu, natural, com aspecto cor, cheiro e 

sabor próprio, acondicionado em saco plástico 
transparente pacote com 10 x 100g, com 

registro no ministério da agricultura. Sugestão 
de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

28,00 11.200,00 

Cód:3 

110 Kg 400 132565-5 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 
goiaba, natural, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio, acondicionado em saco plástico 
transparente pacote com 10 x 100g, com 

registro no ministério da agricultura. Sugestão 
de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

20,30 8.120,00 

Cód:3 

111 Kg 400 132654-6 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 
manga, natural, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio, acondicionado em saco plástico 
transparente pacote com 10 x 100g, com 

registro no ministério da agricultura. Sugestão 
de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

27,00 10.800,00 

Cód:3 

112 Kg 400 132566-3 Polpa de fruta congelada, sem açúcar, sabor 
maracujá, natural, com aspecto cor, cheiro e 

sabor próprio, acondicionado em saco plástico 
transparente pacote com 10 x 100g, com 

registro no ministério da agricultura. Sugestão 
de marca: brasfrut, polpanorte ou 

equivalente. 

33,10 13.240,00 

Cód:3 

113 kg 2000 kg 150208-5 Repolho verde – tipo: extra. Unidades com peso 
médio de aproximadamente 2 kg. Deve 

apresentar grau de evolução completa de 
tamanho, aroma, cor própria, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. Acondicionamento 
e transporte de acordo com legislação em vigor. 

2,90 5.800,00 

Cód:3 

114 kg 1000 
 

5762-2 Salsa – tipo: extra. Produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor. 
 

6,00 6.000,00 

Cód:3 

115 kg 2000 
kg 

3712-5 Tomate – salada, de primeira qualidade, grande, 
com 60% de maturação. Casca lisa e íntegra. De 

consistência firme. Procedente de espécie sã, 
fresca, não deve estar golpeado por quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem sua aparência. Deve estar isento de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 
sabor estranhos. Acondicionamento e 

transporte de acordo com legislação em vigor. 

6,30 12.600,00 

Cód:3 



116 kg 750 346987-5 Vagem – tamanho de médio a grande. De 
primeira qualidade, apresentando grau de 

maturação adequado à manipulação, transporte 
e consumo. Casca lisa e íntegra. De consistência 

firme. Procedente de espécie sã, fresca, não 
deve estar golpeada por quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem 
sua aparência. Deve estar isenta de substâncias 
terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos 

de defensivos agrícolas, odor e sabor estranhos. 
Acondicionamento e transporte de acordo com 

legislação em vigor. 

12,50 9.375,00 

Cód:3 

117 Unidade 10 113879-0 Acendedor; tipo mecânico; com corpo plástico e 
ponteira de aço; apresentado na forma de 

pistola; acionado através de gatilho; tamanho 
grande; funcionamento por fagulha de atrito. 

Padrão de qualidade igual ou superior a HANDY 
BIC 

31,00 310,00 

Cód:1 

118 galões de 5 
litros 

600 
 
 

177284-8 Agua sanitária 10%- solução aquosa, princípio 
ativo: hipoclorito de sódio, plástica contendo 
1.000 ml. Produto com registro n o ministério 
da saúde, hipoclorito de sódio, hidróxido de 

sódio e agua, teor ativo entre 2% e 2,5% 
p/p",385 

18,90 11.340,00 

Cód:385 

119 Unidade 20 56624-1 Isqueiro grande - acendedor; tipo mecânico 
(isqueiro); com corpo plástico, e ponteira de 

metal; acionado através de dispositivo de atrito 
(faísca) em contato com o gás; tamanho grande; 

acondicionado de forma adequada. Padrão de 
qualidade igual ou superior a BIC. 

6,75 135,00 

Cód:1 

120 Unidade 20 234094-1 Escova para limpeza - de superfícies, de 
filamento sintético, base de base plástica, com 
cerdas macias, cabo de cabo plástico. Medindo 

no formato retangular. 

5,50 110,00 

Cód:1 

121 Pacote com 
10unidades 

100 197018-6 Esponja de espuma multiuso - dupla face, 
embalagem com 01 unidade, tamanho mínimo 
de 110 x 75 x 20 mm, espuma de poliuretano, 
com bactericida e fibra sintética com abrasivo. 

28,30 2.830,00 

Cód:31 

122 1litro 50 363497-3 Álcool líquido, etílico hidratado a 92,8 graus de 
INPM, embalagem plástica, com identificação do 
produto marca do fabricante data de fabricação 

e prazo de validade. O produto deve conter 
registro no ministério da saúde. Embalagem 

com 01 litro 

25,00 1.250,00 

Cód:37 

123 Kg 20 298704-0 Bobina picotada 30x40 cm 59,50 1.190,00 

Cód:3 

124 Kg 50 00030387 Bobina picotada 35x45cm 47,50 2.375,00 

Cód:3 

125 galões de 5 
litros 

120 305321-0 Desinfetante sanitário: age de modo efetivo, 
removendo totalmente os diversos tipos de 

sujidades e manchas. Composição: associação 
de tensoativos não-iônicos e catiônicos, agentes 

56,50 6.780,00 



Cód:44 sequestrantes, agentes emulsionantes, corantes, 
essência lavanda e veículo aquoso. Galão de 5 
litros. Diluição mínima: 1:20. Com registro na 

ANVISA. 

126 de 5 LITROS 300 160877-0 Detergente líquido, multiúso (limpeza em 
geral), composto por tensoativos aniônicos, 

coadjuvantes, glicerina, sequestrante, 
preservantes, espessantes, corantes e veículo, 

com odor componente ativo: linear alquil, 
benzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo 

biodegradável 

40,00 12.000,00 

Cód:246 

127 Embalagem 
com 8 

unidade 

100 148751-5 Esponja de lã de aço - embalagem com 08 
unidades, peso 60 gramas, componente: aço 

carbono. Confeccionada em aço inox 
proporcionando um produto de alta qualidade 
para o uso doméstico em geral. Suas principais 
vantagens: não enferruja, não risca, dá brilho 

em alumínio, longa durabilidade. 

2,99 299,00 

Cód:191 

128 Pacotes 100 0008041 Esponja de aço inoxidável de longa duração 
100% aço inox show brilho, peso 10g, 

embalagem plástica individual. Pacote com 10 
unidades. 

51,00 5.100,00 

(cód.: 31) 

129 Embala 
gem com 
500 ml 

100 359097-6 Limpa alumínio - de boa qualidade - tensoativo 
aniônico, tensoativo não iônico, acidulante, 

corante e água. Validade 2 anos. Contendo todas 
as especificações técnicas do mesmo, e 

contendo ainda o prazo de validade. 

4,50 450,00 

Cód:120 

130 Unidade 40 
pares 

56477-0 Luva p/ limpeza TAM. G de borracha forrada 17,20 688,00 

Cód:1111 

131 Unidade 50 0001566 Panão cru, extra grande de limpeza pesada, uso 
residencial, comercial e industrial, tamanho 

80cm x 90 cm, com no mínimo 85% de algodão. 

16,30 815,00 

Cód:1 

132 Unidade 50 0002020 Pano de chão debruado tamanho 78cm x 88cm, 
cinza, listrado, limpeza geral, reparação e 

manutenção. 

12,50 625,00 

Cód:1 

133 Unidade 50 191287-9 Pano de prato, na cor branca, medindo 
aproximadamente 51 x 74 cm, de algodão, alta 

absorção de água 

14,00 700,00 

Cód:1 

134 Unidade 50 91566-1 Papel alumínio – 45cm x 60 metros 64,00 3.200,00 

Cód:1 

135 Fardo com 
64 rolos 

10 127439-2 Papel higiênico de boa qualidade - folha 
dupla,gofrado,picotado, na cor branca, medindo 

40mx10cm, neutro, sem relevo, composto de 
fibras celulosicas/naturais, exceto aparas de 

papel, tubete medindo 4,0cm, embalagem com 
boa visibilidade do produto 

112,50 1.125,00 

Cód:1101 



136 Unidade 10 165683-0 Plástico Film – 60cm com 500 m 150,00 1.500,00 

Cód:1 

137 pacotes com 
5 barras 

cada 

400 231256-5 Sabão em barra pcto com 5 barras – testado 
dermatologicamente essências diversas, 

embalagem de plástico com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade 

10,30 4.120,00 

Cód:260 

138 unidade 1000 166560-0 Saco para freezer pct com 100 unidade – para 5 
kg 

15,20 15.200,00 

Cód:1 

139 unidades 5000 281484-6 Saco plástico atóxico incolor fardo – 50x80 cm – 
pacote com 100 unidades 

80,00 400.000,00 

Cód:1 

140 Pacotes com 
250 unid 

20 296594-1 Saco plástico para amostra de alimentos – 
medida 20 x 30cm, pacote com 500 sacolinhas. 

Descrição: saco plástico esterilizado, para 
retirada de amostras diárias das preparações 

feitas nos estabelecimentos que trabalham com 
alimentos e precisam coletar amostras tal como 

exige a legislação sanitária. 

40,99 819,80 

Cód:196 

141 Unidade 10 149491-0 Saponáceo, composição tensoativos aniônico e 
não aniônico, espessante, aplicação limpeza 

piso, paredes e louças, características adicionais 
componente ativo biodegradável linear 

alquibenzeno, aspecto físico cremoso, embalado 
em frasco de 300 ml. 

10,20 102,00 

Cód:1 

142 Unidade 20 0001727 Marmitão térmico 41 lt 433 abc 800,00 16.000,00 

Cód:1 

143 Unidade 20 0001726 Marmitão térmico 35 lt 433 abc 750,00 15.000,00 

Cód:1 

144 Unidade 20 00029902 Marmitão térmico 17 lt 433 abc 600,00 12.000,00 

Cód:1 

145 Unidade 20 00029903 Marmitão térmico 10 lt 433 abc 550,00 11.000,00 

Cód:1 

146 Unidade 50 174394-5 Avental napa JZ de alta qualidade 22,00 1.100,00 

Cód:1 

147 Unidade 50 60159-4 Avental tergal gde 23gmarca sugerida:lamare 
 
 

24,00 1.200,00 

Cod:1 

148 Unidade 20 165498-5 Botijão termoplástico 12,0 lt preto 
101487120105 invicta 

250,00 5.000,00 

Cód:1 

149 Unidade 20 00033340 Caixa branca com tampa 130 litros 248 
BOLIVAR 

251,00 5.020,00 

Cód:1 

150 Unidade 20 235959-6 Caixa branca com tampa 180 litros 455 350,00 7.000,00 



Cód:1 BOLIVAR 

151 Unidade 02 256054-2 Cortador legumes gde 009 marca sugerida DAK 350,00 700,00 

Cod:1 

152 Unidade 10 198515-9 Navalha cortleg m/g/d 100 mm 020 marca 
sugerida: DAK 

60,00 600,00 

Cód:1 

153 Unidade 10 286857-1 Macho 10mm para cortleg m/g/d 030 marca 
sugerida: DAK 

 

60,00 600,00 

Cod:1 
 

154 Unidade 1 348131-0 Termômetro infravermelho -38/+300 c st 
400marca sugerida: INCOTERM 

300,00 300,00 

Cód:1 

155 Unidade 1 278396-7 Termômetro digital espeto -50/+300 
979116100marca sugerida INCOTERM 

50,00 50,00 

Cód:1 

156 Unidade 20 261378-6 Lixeira 100 LT RET branca com pedal 
108004027041marca sugerida: marfinite 

 

350,00 7.000,00 

Cód:1 
 

157 Unidade 10 228510-0 Pá caldeirão grande 337 marca sugerida: 
PRONYL 

300,00 3.000,00 

Cód:1 

158 Unidade 10 225687-8 Pá para caldeirão média 336 marca sugerida:  
PRONYL 

280,00 2.800,00 

Cód:1 

TOTAL GERAL 
 

R$ 3.242.051,20 

 

Obs.: Caso os bens entregues pela Licitante vencedora não atendam às especificações 

contidas no Edital e na Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Prefeitura 

Municipal de Jaciara os rejeitará, devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua 

reparação, nas especificações corretas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a 

partir da comunicação feita por esta Prefeitura Municipal.  

 
4. CONDIÇÕES GERAIS  
4.1. Local de entrega: As mercadorias deverão ser entregues na Cozinha única.  

4.2. Prazo de entrega: Em até 02 (dois) dias após o recebimento da Ordem de 

Fornecimento.  

4.3. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses  

4.4. Prazo de pagamento: em até 30 dias, após emissão da Nota Fiscal.  



 
5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
5.1. Entregar e dar garantia para o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e 

informado na Ordem de Compra/Serviço;  

5.2. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a 

partir da data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

5.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 

adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no local 

estabelecido na Ordem de Compra/Serviço;  

5.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra/Serviço, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;  

5.5. No caso de necessidade de troca da mercadoria, atender no máximo de 24 horas.  

5.6. Substituição do bem entregue, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso não 

atenda às especificações contidas neste Edital.  

 
6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  
6.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade 

manifestada nos bens fornecidos;  

6.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;  

6.3. Para aceitação definitiva o Município de Jaciara-MT poderá realizar testes para 

comprovação da qualidade dos produtos;  

6.4. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.  

 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
7.1As Dotações Orçamentárias informadas pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura 
Municipal de Jaciara, para atendimento do objeto são as seguintes: 
01.05.01.12.306.0027.2421.0000.3.0.90.30.00 - Manutenção com Gêneros 
Alimentícios para o Fornecimento da Merenda Escolar. 
 
8. FISCAL  
8.1.Ficará responsável pela fiscalização do contrato para aquisição dos materiais em 

referência a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Sr. Kemerson Wedley 

Costa da Silva, nomeado como Fiscal de Contratos, através da Portaria nº. 129/2020 

de 12 de maio de 2020 aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso 

das aquisições, que de tudo darão ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 

8.666/93, com suas ulteriores alterações. 



 

Jaciara/MT, 05 de agosto de 2020.  
 

Ana Paula Barbosa Bueno 

Secretária Municipal de Educação, 
Cultura, Desporto e Lazer 

                       Portaria nº 085/2020 
  



ANEXO II 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020 
 

 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
 
Aos ........ dias do mês de .............. de 2020, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACIARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Antônio 
Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 
inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.135/0001-16, neste ato representada pelo 
Prefeito Municipal de Jaciara/MT, Senhor  ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, 
brasileiro, cirurgião dentista, residente e domiciliado nesta cidade, portador da 
Cédula de Identidade RG. 052839-2 SSP/MT e CPF nº 420.058.681-91, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades empresárias 
doravante denominadas simplesmente FORNECEDOR, ________________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº ______, estabelecida ________, neste ato representada pelo 
Senhor __________, portador da Cédula de Identidade nº _______, expedida pela 
_____ e do CPF nº_______, em face da classificação das propostas apresentadas 
no Pregão para Registro de Preços nº 042/2020, RESOLVEM registrar os preços 
para “eventual aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar em 
atendimento as Escolas Municipais e UMEI’s da Prefeitura Municipal de 
Jaciara-MT”, constantes do Anexo I do Edital do Pregão para Registro de Preços nº 
042/2020, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 
3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de 
abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, 
que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no 
que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas 
legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 
A presente ATA tem por objeto o “Registro de Preços para eventual aquisição de 
gêneros alimentícios para merenda escolar em atendimento as Escolas 
Municipais e UMEI’s da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT”, conforme planilha 
constante no anexo I deste Edital.  
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data 
de sua assinatura. 
 
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura 
Municipal de Jaciara não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na 
Cláusula I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo 
através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 



indenização de quaisquer espécies às sociedades empresárias detentoras, podendo 
inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de Jaciara, para 
que este autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 
praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem 
locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos registrados. 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de 
Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão nº 042/2020, 
de acordo com a respectiva classificação. 

 
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos 
relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 042/2020. 

 
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
de preços apresentada, no Pregão nº 042/2020, pela sociedade empresária 
detentora da presente Ata. 
 
CLÁUSULA IV - DO LOCAL  
 
Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de 
Preços deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas. 
 
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO 
 
5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos 
produtos, devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da 
data da fatura; 
 
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem 
bancária, a ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua 
Proposta de Preços. 
 
5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem 
em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo V 
do Edital de Pregão. 
 
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até 
que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 



documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 
Jaciara. 
 
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO OS SERVIÇOS 
 
6.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de 
empenho pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, “requisição de serviço”, na 
qual deverá (ao) ser indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 
6.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da 
prestação do serviço, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que 
necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da 
identificação de quem a recebeu. 
 
6.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão 
requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo. 
 
6.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a 
vigência desta Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro 
de Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às 
detentoras desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes 
penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis: 
 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos 
produtos ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o 
valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contado do recebimento da notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 
natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, 
do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 
cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento. 

 
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, a licitante detentora desta Ata ficará isento das 
penalidades supra. 



 
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
contados do recebimento da notificação ou, quando da efetiva contratação, 
descontada dos pagamentos, eventualmente, devidos pela Administração, da 
garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da 
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos 
do processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE 
FORNECEDOR 
 
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado: 
 
8.1 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaciara, quando: 
 

a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços; 
 

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
 

d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 
Administração; 

 
e) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços. 
 
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente da Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 
8.3 A pedido do Fornecedor, quando: 
 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados; 

 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos 
preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 

 



8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente 
ou por correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos 
autos. 
 
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se 
cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação. 
 
CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
A prestação dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços será 
autorizada, em todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA ou, na 
hipótese prevista na cláusula III pelo órgão requisitante. 
 
9.1 As emissões de Autorizações de serviços, suas retificações ou cancelamentos, 
totais ou parciais, serão, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de 
Jaciara ou pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta 
Ata de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO 
 
Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato a funcionária pública municipal 
da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. Kemerson Wedley Costa da Silva, nomeado 
como Fiscal de Contratos, através da Portaria nº. 129/2020 de 12 de maio de 2020, 
à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de 
tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas 
ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
01.05.01.04.306.0027.2421.0000 Manutenção com Gêneros Alimentícios para o 
Fornecimento da Merenda Escolar. 

 
CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Integram esta Ata o Edital de Pregão para Registro de Preços nº 042/2020, seus 
Anexos e a Proposta de Preço da sociedade empresárias: ____________, no 
mencionado certame. 
 
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de 
dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 
e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores e ainda a lei complementar e 123/2006. 
 
CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO 
 



 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA providenciará a publicação, do extrato, 
desta Ata de Registro de Preços no Jornal Oficial dos Municípios, no prazo de até 
vinte dias da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA XIV - DO FORO 
 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a 
esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, 
da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer 
outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente; 

 
Jaciara-MT,        de                de         . 

 
 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
PREFEITO MUNICIPAL 

FORNECEDOR: 
1º lugar -  
2º lugar -  
3º lugar -  
 
TESTEMUNHAS: 
____________________________         ______________________________ 
Nome:      Nome: 
CPF:       CPF: 
RG:       RG: 

 
 
 

  



ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020 

PROCESSO ADMINISTATIVO Nº 2810/2020 
 
 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACIARA E DE OUTRO A SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA ______________________, 
PARA O FIM QUE ESPECIFICA. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. l.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.l35/000l-l6, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
seu Prefeito Municipal, Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, brasileiro, 
cirurgião dentista, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de 
Identidade RG. 052839-2 SSP/MT e CPF nº 420.058.681-91, e de outro lado, a 
Sociedade Empresária ______________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
____________, estabelecida ___________________, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu 
_________________, Senhor ________________, portador da Cédula de 
Identidade nº ____________, expedida pela _________ e do CPF nº 
__________________ RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de 
serviços, em conformidade com o que consta do Processo Administrativo nº 
2810/2020, referente ao Pregão para Registro de Preços nº 042/2020, sujeitando-se 
as partes às disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos nºs 3.693, de 20 de 
dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto nº 3.722, de 09 de 
janeiro de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485, de 
25 de novembro de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto “Registro de Preços para eventual aquisição 
de gêneros alimentícios para merenda escolar em atendimento as Escolas 
Municipais e UMEI’s da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT”, conforme 
especificações e demais elementos constantes do Edital e seus Anexos.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 
 
Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Para Registro de Preços nº 
042/2020 e seus Anexos, vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da 
CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do Processo 
nº 2810/2020 que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 
complementar deste Instrumento. 



 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Constituem obrigações da CONTRATADA dar fiel cumprimento à execução do 
objeto deste Contrato e, em especial: 

 
3.1 Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 
empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das 
obrigações trabalhistas e tributárias; 

 
3.2 Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 
3.3 Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, 
comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições fiscais e para-
fiscais, e quaisquer outros gastos e despesas que se fizerem necessários; 
 
3.4 Entregar e dar garantia para o objeto deste Projeto Básico no local supra citado 
e informado na Ordem de Compra/Serviço;  
 
3.5 Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados 
a partir da data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  
 
3.6 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 
adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no 
local estabelecido na Ordem de Compra/Serviço;  
 
3.7 No caso de necessidade de troca da mercadoria, atender no máximo de 24 
horas.  
 
3.8 Substituição do bem entregue, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso não 
atenda às especificações contidas neste Edital. 
 
3.9 Atender todas as exigências contidas no Termo de Referência deste Edital 
(ANEXO I). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Compete ao CONTRATANTE: 
 
4.1 acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
nota fiscal/fatura após a entrega dos produtos, objeto desta licitação; 
 
4.2 efetuar o pagamento à Contratada; 
 



4.3 aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 
pertinente, quando for o caso; 
 
4.4 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitados pela Contratada; 
 
4.5 documentar as ocorrências havidas; 
 
4.6 determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do 
objeto da Licitação. 

 
4.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Os serviços deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo de 
sua total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em cumprindo 
todas as exigências do Edital e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PADRÕES DE QUALIDADE. 
 
Quaisquer serviços que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, não 
sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da recusa, sujeitando-se ainda à CONTRATADA à aplicação de 
sanções administrativas, correspondentes aos atrasos no cronograma de 
implantação não justificados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
 
Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

 
Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA, o valor máximo limitado de R$ (............................), para o período 
de 12 (doze) meses, conforme valores negociados e fixados no  Pregão. 
 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

 
9.1 A Contratada deverá apresentar a Nota fiscal/fatura dos serviços, devendo o 
pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura;  

 
9.2 O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
reserva a si o direito de utilizar-se ou não da totalidade do objeto deste Certame, 
respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, podendo ainda haver 
acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido pela legislação 
vigente; 

  



9.3 Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 
penalidades; 

 
9.4 A prestação dos serviços, objeto deste Edital, poderá ser realizado e fiscalizado 
por intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que o solicitou; 

 
9.5 Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo para 
pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
01.05.01.04.306.0027.2421.0000 Manutenção com Gêneros Alimentícios para o 
Fornecimento da Merenda Escolar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 
 
Os preços para a prestação os serviços do objeto deste Instrumento serão fixos e 
não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja algum 
desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, devidamente comprovado, 
cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, justificar e comprovar 
a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas 
para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal de Jaciara, na forma 
prevista no Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
12. Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato a funcionária pública 
municipal da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. Kemerson Wedley Costa da 
Silva, nomeado como Fiscal de Contratos, através da Portaria nº. 129/2020 de 12 
de maio de 2020, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das 
aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 
8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
12.1 A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade na realização dos produtos e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade do CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 70, 
da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 
Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 
65, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, 



numerado em ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do 
Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido pela 
legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 
assumidas pela CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o 
CONTRATANTE poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções: 
 

a) advertência, por escrito; 
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos 
produtos ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total 
do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado 
do recebimento da notificação; 

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 
natureza e gravidade da falta cometida; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, 
do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 
cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento. 

 
15.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades supramencionadas. 

 
15.2 A multa referida no caput desta Cláusula será recolhida diretamente ao 
CONTRATANTE, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 
eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada 
judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações. 
 
15.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos 
autos do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 



 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

 
16.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
16.2 A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência de 
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei 
nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações, notificando-se a CONTRATADA 
com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos; 

 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; ou 
 

c) judicial, nos termos da legislação. 
 

16.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento 
serão resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas 
administrativas federais que regem a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O CONTRATANTE providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no Jornal 
Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, 
conforme dispõe o art. 20, do Decreto nº 3.555/2000, atualizado. 
 
CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a 
esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, 
da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer 
outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente; 
 
E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e achado conforme, as partes 
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem. 

 
Jaciara-MT,        de                 de            . 

 
 



PELO CONTRATANTE 
 

PELA CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS:  
  
  ______________________________     ________________________________ 
Nome: Nome: 
CPF:       CPF: 
RG:       RG: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

 
PREGÃO N.º 042/2020   

 
 
Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação no Presente 

Certame Licitatório. 

 
 

 
 
______________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
_____________________, Inscrição Estadual n° ____________________ e 
Inscrição Municipal nº _________________, por intermédio de seu representante 
legal, Sr (a) ____________________________________, portador (a) da Carteira 

de Identidade n _________________ e do CPF n _____________, declara, para 
os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no Pregão em 
referência. 
 
 
................................,        de                         de 2020. 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
Cargo: ................................................................ 
 
CPF .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ANEXO V 

 
Pregão N°. 042/2020 

 
Formulário Padrão de Proposta  

 
Licitação Pregão Presencial nº. 042/2020 - Prefeitura Municipal de Jaciara - MT. 
 
Modalidade: Pregão Presencial. 
 
Tipo: MENOR VALOR POR ÍTEM 
 
OBJETO: “Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
para merenda escolar em atendimento as Escolas Municipais e UMEI’s da 
Prefeitura Municipal de Jaciara-MT”. 
 
1-VALOR GLOBAL em algarismo e por extenso. 
 
2-PREÇO UNITÁRIO discriminado em Planilha. 
 
3-PRAZO PARA ENTREGA: Entregar os produtos solicitados no Almoxarifado da 
Prefeitura Municipal de Jaciara, em um prazo máximo de 02 (dois) dias, a partir do 
recebimento da requisição feita pelo Departamento de Compras ou Secretaria 
Solicitante do Município de Jaciara-MT. 
 
4-VALIDADE DA PROPOSTA: de no mínimo 60 dias. 
 
5-PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 12 meses. 

 
Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato: 
 
-Nome Completo: 
-Nacionalidade: 
-Estado Civil: 
-Profissão: 
-Endereço Completo: 
-RG nº: 
-CPF nº: 
 
Dados da Empresa: 
-Razão Social: 
-Endereço Completo: 
-CNPJ nº: 
-Inscrição Estadual(se houver): 
-Inscrição Municipal nº(se houver): 
 
 
-Telefones 
-Fax 



-E-mail 
-Conta Bancária nº: 
-Agência nº  
- Banco: 

 
Local, data, assinatura e carimbo do CNPJ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO VI 
 

                                  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2020 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(Em papel timbrado da empresa) 

 
 
(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          
Bairro:                 CEP:                     no Município de                           
Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Edital de Pregão Presencial nº. 042/2020 - Prefeitura Municipal de Jaciara, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que: 
 

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 
impeditivos da habitação; 

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição 
Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99; 

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 
Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 
8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90) 

 
 

Cidade-UF,      de            de  2020. 
 
ASSINATURA 
 
NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA 
 
CARIMBO RG:          /CPF:           
 
CARIMBO CNPJ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2020 

 
 
 
 
 

 A Empresa .......................................................................Declara, para os 
devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2020, bem como se submete a todas as propostas 
estatuídos na Lei 8.666/93 e suas alterações. 
  

E por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 

 
(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO VIII 



 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020 

 
DECLARAÇÃO (MODELO) 

 
 
 
 
 

A empresa ..................................................................................... declara, para 
os devidos fins e legais efeitos, que reúne todas as condições necessárias, com 
disponibilidade para atendimento ao objeto do PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 
042/2020. 
  

E, por ser expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 
 
 
 

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO (MODELO) 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2020 

 
 

 
 

A empresa ......................................................................................... declara que, nos 
valores apresentados em sua Proposta estão inclusos todos os tributos, custos e 
demais encargos que incidam sobre o valor final dos produtos. 
 
 
 

 
_______________________ 

Local e data 
 
 
 
 

________________________ 
 

Assinatura do Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



ANEXO X 
 
 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EPP) 

 
 

Ilmo Sr. Pregoeiro 
 
O Empresário / Os sócios, 
_______________________________________________ da empresa 
_____________________________________________________,  com sede à 
______________________________________________________________, na 
cidade de __________________, Estado de __________________, vem 
DECLARAR que: 
 
O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no 
art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da 
mencionada lei. 
 
Sendo o que se apresenta para o momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e data: 
 
Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ANEXO XI 

 
QUADRO 01- DEMOSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 

 
 

QUADRO 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AC = ATIVO CIRCULANTE 

RLP =  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LG = 

AC = R$ 

RLP =  R$ 

PC = R$ 

ELP = R$ 

DATA: NOME DA FIRMA: 

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA QUADRO 01 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS  
INFORMAÇÕES: 

  
ELP     PC 

RLP     AC 
     LG 

 

 
 

LG = LIQUIDEZ GERAL 

SG =        AT 

           PC + ELP 

 

SG =  

 

 

 

LC =   AC 

          PC 

 

LC =  


