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RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº120/2022– PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

I - PREÂMBULO 

1. O Município de Visconde do Rio Branco, Estadode Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000, inscrito no 

CNPJ sob o nº. 18.137.927/0001-33, por intermédio da Pregoeira e da Equipe de Apoio, torna pública a 

realização do Processo Licitatório nº 120/2022, na modalidade Pregão Presencial nº 045/2022, Registro 

de Preço nº 035/2022, visando a seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo, para composição do 

Quadro Geral de Registro de Preços de Gêneros Alimentícios, para as diversas Secretarias do Município, 

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creches e Escolas de Ensino Fundamental do 

Município, Ação da Saúde Coletiva, Combate a Carências Nutricionais,conforme especificações contidas no 

Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, para participação exclusiva de microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

2. Órgão requisitante: Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral do Município, Procuradoria Geral do 

Município, Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Execução Fiscal, Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão, Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Secretaria municipal de Desenvolvimento Social. 

3. O pregão presencial será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e pelo Decreto 

Municipal nº137, de 04/09/2013, Decreto Municipal nº 022/2003, aplicando-se supletivamente as 

disposições da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais normas atinentes à matéria, bem 

como pelas condições estabelecidas no presente edital. 

4. A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal, localizada na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-

000, no dia 21/07/2022, às 09:00 horas. Se não houver expediente ou ocorrer fato superveniente que 

impeça a realização da sessão na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, 

no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário. 

5. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 

servidora Jordana Teixeira da Luz, e a Equipe de Apoio designados pela Portaria nº. 003, de 11 de janeiro 

de 2022.  
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6. O valor previsto para a despesa é de até R$ 4.917.611,00 (Quatro milhões, novecentos e dezessete 

mil seiscentos e onze reais) à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 
 

00008  02.001.000 04 122 0001 2.003 3.3.90.30.00            
  00023  02.002.000 04 124 0001 2.005 3.3.90.30.00               
  00040  02.003.000 03 092 0001 2.007 3.3.90.30.00             
  00052  02.003.000 03 092 0001 2.008 3.3.90.30.00             
  00071  02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.30.00           
  00087  02.004.000 04 122 0001 2.016 3.3.90.30.00             
  00094  02.004.000 04 122 0001 2.018 3.3.90.30.00               
  00100  02.004.000 04 122 0001 2.019 3.3.90.30.00               
  00106  02.004.000 04 122 0001 2.022 3.3.90.30.00               
  00109  02.004.000 04 122 0001 2.024 3.3.90.30.00             
  00114  02.004.000 04 122 0001 2.046 3.3.90.30.00                     
  00121  02.004.000 04 122 0001 2.255 3.3.90.30.00            
  00129  02.004.000 04 128 0001 2.026 3.3.90.30.00             
  00138  02.004.000 06 181 0003 2.027 3.3.90.30.00            
  00144  02.004.000 06 181 0003 2.028 3.3.90.30.00            
  00150  02.004.000 06 181 0003 2.029 3.3.90.30.00            
  00162  02.004.000 22 661 0007 2.287 3.3.90.30.00            
  00181  02.005.000 04 122 0001 2.037 3.3.90.30.00             
  00199  02.005.000 04 126 0001 2.289 3.3.90.30.00             
  00219  02.006.000 04 122 0001 2.040 3.3.90.30.00            
  00231  02.006.000 04 122 0001 2.042 3.3.90.30.00           
  00239  02.006.000 15 451 0007 2.043 3.3.90.30.00           
  00243  02.006.000 15 451 0007 2.044 3.3.90.30.00           
  00247  02.006.000 15 451 0007 2.045 3.3.90.30.00               
  00250  02.006.000 15 451 0007 2.292 3.3.90.30.00            
  00256  02.006.000 16 481 0007 2.293 3.3.90.30.00                   
  00270  02.006.000 17 511 0007 2.058 3.3.90.30.00            
  00276  02.006.000 17 512 0007 2.061 3.3.90.30.00             
  00281  02.006.000 24 722 0007 2.065 3.3.90.30.00             
  00286  02.006.000 25 752 0007 2.067 3.3.90.30.00            
  00290  02.006.000 26 451 0007 2.261 3.3.90.30.00                 
  00294  02.006.000 26 782 0007 2.296 3.3.90.30.00           
 00312  02.007.000 04 122 0001 2.075 3.3.90.30.00           
  00327  02.007.000 06 182 0004 2.031 3.3.90.30.00             
  00331  02.007.000 06 182 0010 2.091 3.3.90.30.00             
  00336  02.007.000 18 541 0009 2.083 3.3.90.30.00            
  00340  02.007.000 18 541 0009 2.084 3.3.90.30.00              
  00348  02.007.000 18 541 0009 2.088 3.3.90.30.00            
  00351  02.007.000 18 541 0009 2.089 3.3.90.30.00            
  00356  02.007.000 20 606 0008 2.080 3.3.90.30.00               
  00359  02.007.000 20 606 0008 2.081 3.3.90.30.00           
  00378  02.008.001 10 122 0001 2.093 3.3.90.30.00            
  00394  02.008.002 10 122 0001 2.098 3.3.90.30.00               
  00402  02.008.002 10 122 0001 2.257 3.3.90.30.00           

  00409  02.008.002 10 122 0001 2.283 3.3.90.30.00             
  00421  02.008.001 10 301 0011 2.099 3.3.90.30.00         
  00438  02.008.001 10 302 0012 2.114 3.3.90.30.00           
  00462  02.008.001 10 303 0013 2.121 3.3.90.30.00            
  00477  02.008.001 10 303 0013 2.121 3.3.90.30.00 
  00488  02.008.001 10 305 0014 2.269 3.3.90.30.00           
  00498  02.008.001 10 305 0014 2.300 3.3.90.30.00           
  00505  02.008.001 10 306 0015 2.126 3.3.90.30.00             
  00525  02.009.001 12 122 0001 2.129 3.3.90.30.00            
  00541  02.009.001 12 122 0001 2.143 3.3.90.30.00               
  00546  02.009.001 12 122 0001 2.285 3.3.90.30.00               
  00551  02.009.001 12 243 0016 2.136 3.3.90.30.00             
  00556  02.009.001 12 243 0016 2.252 3.3.90.30.00           
  00566  02.009.001 12 362 0019 2.251 3.3.90.30.00            
  00581  02.009.001 12 363 0019 2.175 3.3.90.30.00            
  00589  02.009.001 12 364 0019 2.177 3.3.90.30.00             
  00600  02.009.002 12 361 0017 2.302 3.3.90.30.00           
  00608  02.009.002 12 361 0018 2.184 3.3.90.30.00                   
  00616  02.009.002 12 365 0017 2.188 3.3.90.30.00            
  00625  02.009.002 12 365 0018 2.189 3.3.90.30.00            
  00627  02.009.002 12 367 0018 2.151 3.3.90.30.00             
  00635  02.009.002 12 367 1000 2.303 3.3.90.30.00            
  00643  02.009.003 12 243 0016 2.131 3.3.90.30.00           
  00654  02.009.003 12 361 0017 2.137 3.3.90.30.00            
  00664  02.009.003 12 361 0017 2.145 3.3.90.30.00            
  00665  02.009.003 12 361 0017 2.148 3.3.90.30.00            
  00676  02.009.003 12 361 0017 2.277 3.3.90.30.00             
  00682  02.009.003 12 361 0018 2.150 3.3.90.30.00           
  00685  02.009.003 12 365 0016 2.132 3.3.90.30.00           
  00695  02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.30.00           
  00703  02.009.003 12 365 0017 2.159 3.3.90.30.00            
  00706  02.009.003 12 365 0018 2.163 3.3.90.30.00           
  00710  02.009.003 12 367 0018 2.164 3.3.90.30.00            
  00722  02.009.003 12 367 1000 2.167 3.3.90.30.00                   
  00747  02.010.001 13 122 0001 2.192 3.3.90.30.00            
  00765  02.010.002 13 391 0021 2.198 3.3.90.30.00             
  00768  02.010.002 13 391 0021 2.199 3.3.90.30.00            
  00774  02.010.002 13 391 0021 2.201 3.3.90.30.00             
  00777  02.010.002 13 391 0021 2.260 3.3.90.30.00                   
  00783  02.010.002 13 392 0021 2.200 3.3.90.30.00             
  00791  02.010.003 13 392 0021 2.208 3.3.90.30.00            
  00795  02.010.003 13 392 0021 2.209 3.3.90.30.00             
  00801  02.010.003 13 392 0021 2.210 3.3.90.30.00             
  00804  02.010.003 13 392 0021 2.211 3.3.90.30.00            
  00807  02.010.003 13 392 0021 2.212 3.3.90.30.00             
  00811  02.010.003 13 392 0021 2.213 3.3.90.30.00            
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  00814  02.010.003 13 392 0021 2.266 3.3.90.30.00             
  00819  02.010.003 13 392 0021 2.306 3.3.90.30.00           
  00822  02.010.003 13 392 0021 2.307 3.3.90.30.00             
  00826  02.010.004 13 695 0020 2.194 3.3.90.30.00             
  00830  02.010.004 13 695 0020 2.195 3.3.90.30.00             
  00834  02.010.005 27 811 0022 2.203 3.3.90.30.00             
  00843  02.010.005 27 812 0022 2.205 3.3.90.30.00            
  00850  02.010.005 27 813 0022 2.207 3.3.90.30.00             
  00869  02.011.001 08 122 0001 2.222 3.3.90.30.00            
  00887  02.011.001 08 122 0001 2.310 3.3.90.30.00           
  00895  02.011.001 08 243 0024 2.240 3.3.90.30.00             
  00905  02.011.001 08 243 0024 2.273 3.3.90.30.00                 
  00912  02.011.001 08 244 0024 2.225 3.3.90.30.00               
  00922  02.011.001 08 244 0024 2.226 3.3.90.30.00            

  00932  02.011.001 08 244 0024 2.228 3.3.90.30.00            
  00936  02.011.001 08 244 0024 2.230 3.3.90.30.00            
  00940  02.011.001 08 244 0024 2.231 3.3.90.30.00             
  00944  02.011.001 08 244 0024 2.232 3.3.90.30.00            
  00947  02.011.001 08 244 0024 2.233 3.3.90.30.00             
  00950  02.011.001 08 244 0024 2.234 3.3.90.30.00             
  00953  02.011.001 08 244 0024 2.235 3.3.90.30.00             
  00956  02.011.001 08 244 0024 2.236 3.3.90.30.00             
  00960  02.011.002 08 243 0024 2.241 3.3.90.30.00             
  00965  02.011.002 08 243 0024 2.243 3.3.90.30.00               
  00969  02.011.003 08 241 0024 2.239 3.3.90.30.00            
  00972  02.011.003 08 241 0024 2.262 3.3.90.30.00               
  00975  02.011.003 08 241 0024 2.286 3.3.90.30.00           

  
7. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: Anexo I – Termo de 

Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – Modelo Declaração que não emprega menor; 

Anexo IV – Modelo Apresentação de Proposta para cota reservada; Anexo V – Anexo V – Modelo 

Apresentação de Proposta para a Cota Principal; Anexo VI – Declaraçãoquanto a Inexistência de Fato 

Impeditivo da Habilitação; Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preço; Anexo VIII – Declaração de 

Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; IX – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 

Proposta. 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 06 de julho de 2022. 

 
 

 
Jordana Teixeira da Luz  

Pregoeira 
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EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 120/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.045/2022 

TIPO: MENOR VALOR POR ITEM 

 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem, por objeto seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo, para composição 

do Quadro Geral de Registro de Preços de Gêneros Alimentícios, para as diversas Secretarias do 

Município, Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creches e Escolas de Ensino 

Fundamental do Município, Ação da Saúde Coletiva, Combate a Carências Nutricionais, conforme 

especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

1.2. O objeto será dividido em cota principal e cota reservada, de acordo com a planilha anexa a este Termo 

de Referência. 

1.3. As quantidades indicadas no Termo de Referência são meramente estimativas. Assim, a Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco, não está obrigada a consumir uma quantidade mínima, ficando a seu 

exclusivo critério a definição da quantidade e do momento do fornecimento, que estará sempre 

condicionada às suas necessidades temporais. 

1.4. Não será aceita entrega parcelada dos produtos descritos na Ordem de Fornecimento. Caso isso 

ocorra, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a entrega total, não acarretando qualquer ônus para a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. A Prefeitura ficará isenta de qualquer responsabilidade se 

a entrega dos produtos for realizada sem a Ordem de Compras para a devida conferência. 

 
2. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

2.1. A entrega dos produtos licitados será de acordo com a solicitação da Secretaria Requisitante através da 

Ordem de Fornecimento e especificações de cada item, em até 48 (quarenta e oito) horas imediatamente 

após a solicitação, mediante a Nota Fiscal, na condição CIF. 

2.2. A entrega dos produtos deverá ser efetuada no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação 

desta Prefeitura, à Rua Dona Augusto, nº 146, Bairro Barra dos Coutos, Parque de Exposição ou em outro 

local previamente estabelecido na Ordem de Fornecimento. 

2.3. A entrega do objeto pela empresa e seu recebimento pelo Município não implicam sua aceitação 

definitiva, que será caracterizada pela atestação da nota fiscal/fatura correspondente. 

2.4. No recebimento dos produtos serão observadas as disposições contidas nos art. 73 a 75 da LF 

8.666/93 e suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexos. 

2.5. A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não está obrigada a consumir uma quantidade 

mínima, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento do fornecimento, que 

estará sempre condicionada às suas necessidades temporais. 

2.6. As frutas e legumes deverão ser de primeira, extra, “innatura”, apresentando grau de maturação 

adequado a manipulação, transporte e consumo, isenta de sujidade, parasitas e larvas, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA. 
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2.7. Os produtos hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros limpos e fechados; 

2.8. Os produtos hortifrutigranjeiros deverão ser acondicionados em sacos plásticos transparentes dentro de 

caixas plásticas vazadas e limpos; 

2.9. Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade, de tamanhos médios, tenros e as cascas não 

apresentarem rachaduras ou picadas de insetos; 

2.10. Os produtos que não apresentarem de acordo com as especificações ou impróprios para o consumo 

deverão ser desenvolvidos e repostos no prazo máximo de 12 horas.  

2.11. Todos os produtos deverão atender as normas de Qualidade no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar. 

2.12. Não será aceito entrega parcelada dos produtos descritos na Ordem de Fornecimento, caso isso 

ocorra, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a entrega total, não acarretando qualquer ônus para a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

2.13. As carnes deverão ser congeladas, acondicionadas em sacos plásticos transparentes ou a vácuo em 

embalagens de 01 Kg transportadas em caixas plásticas fechadas e limpas. 

2.14. O entregador das carnes deverá estar uniformizado e limpo; 

2.15. As carnes deverão ser limpas, sem aparas e apresentarem o carimbo de inspeção Federal, IMA ou 

SIM. 

2.16. As carnes que não apresentarem próprias para o consumo e com muita aparas (maior que 10%) serão 

devolvidas e deverão ser repostas no prazo de 12 horas. 

 
3. CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS  

3.1. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, 

Departamento de Licitações e Contratos, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 

36.520-000, e também no site da Prefeitura (www.viscondedoriobranco.mg.gov.br). Informações ou pedidos 

de esclarecimento: através do telefone (32) 3551-8150 e/ou e-mail: licitacaopmvrb@gmail.com. 

3.2. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet e tiverem 

interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no 

sítio acima descrito e publicações em jornais quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

3.3. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos através do endereço eletrônico 

licitacaopmvrb@gmail.com; ou através do telefone (32) 3551-8177, em um prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis, antes da data prevista para a entrega dos envelopes. 

3.4. Os esclarecimentos serão feitos através de mensagem acessível a todos os interessados.  

3.5. Serão disponibilizadas além das respostas, outras informações que a Pregoeira julgar importantes, 

razão para que os interessados consultem o sítio com frequência. 

3.6. As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail, fax, ou 

disponibilizadas no site www.viscondedoriobranco.mg.gov.br no campo próprio correspondente a este edital, 

ficando acessíveis a todos os interessados. 
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3.7. No campo próprio serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a Pregoeira 

julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com frequência. 

3.8. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por 

licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada ao 

Departamento de Licitação e contratos, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 

36.520-000, a qual deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor 

técnico competente. 

3.9. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 

endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira, e que, por isso, sejam 

intempestivas. 

3.10. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 

3.11. A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site deste 

Município para conhecimento de todos os interessados. 

 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar da licitação 

4.1.1 Pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições de habilitação 

estabelecidas neste edital. 

4.1.2 Para as cotas reservadas, as microempresas e empresas de pequeno porte que atendam às 

condições de habilitação estabelecidas neste edital. 

4.1.3 Para a cota principal, as empresas que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste 

edital. 

4.2. Não serão admitidos interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

c) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

d) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente; 

e) Possuam proprietário titular de mandato eletivo no Município de Visconde do Rio Branco; 

f) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  

 
5. CREDENCIAMENTO  

5.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um representante 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

5.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do 

procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada. 
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5.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade; 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual 

estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Modelo - Anexo II); 

III – Contrato social ou outro instrumento equivalente de constituição da empresa. 

5.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos 

comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do 

documento de identidade de quem recebe poderes. 

5.5 - Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta 

condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro de 

Pessoa Jurídica e Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação 

como microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido no Capítulo V – Seção I, “Das Aquisições Públicas, em consonância da Lei Complementar nº 

146/2014 conforme Anexo VII, e deverá ocorrer Quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos 

efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 

5.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 

participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 

5.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

5.8 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

 
6. ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues no Setor de Licitação de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio 

Branco, MG, CEP 36.520-000, com os seguintes dizeres: 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – A/C PREGOEIRA 

Edifício Sede da Prefeitura 

Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000 

DATA E HORÁRIO: 21/07/2022–09:00 horas. 

6.2.Os envelopes indicarão na parte externa/frontal os seguintes dizeres (sugeridos):  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2022 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:(Razão Social da Empresa) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2022 
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ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: (Razão Social da Empresa) 

6.3. A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 

Comercial” e “Documentação de Habilitação”, remetidos via postal que não sejam entregues no local, data e 

horário definido neste edital. 

6.4. O licitante deverá entregar juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, mas de 

forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados no item 6.1, a declaração (Anexo 

VI) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n. º 

10.520/2002. 

6.5. A não apresentação da declaração prevista no item acima implicará na desclassificação imediata do 

licitante. 

 
7. PROPOSTA DE PREÇO 

7.1. A Proposta Comercial obrigatoriamente deverá ser apresentada em duas vias impressas, sendo uma 

resultado da digitação no programa específico e outra que poderá ser apresentada nos moldes dos anexos 

IV e V, sendo o anexo IV para aqueles que desejarem participar somente da cota reservada e anexo V para 

aqueles que desejarem participar de ambas as cotas, e por último em uma Planilha Eletrônica 

disponibilizada para este fim, a qual deverá ser solicitada à Prefeitura de Visconde do Rio Branco que a 

enviará personalizada para cada participante.  

7.2. Não será aceita a apresentação da Proposta Comercial por qualquer outro meio que não a Planilha 

Eletrônica disponibilizada e personalizada pela Prefeitura de Visconde do Rio Branco para esse fim e ainda 

nas formas impressas indicadas no item anterior. 

7.3. Qualquer alteração na Planilha Eletrônica original fornecida pela Prefeitura de Visconde do Rio Branco 

desclassificará a empresa licitante. 

7.4. A Proposta Comercial deverá ser apresentada gravada, obrigatoriamente, em Pen Drive devidamente 

testados. Não serão aceitas propostas gravadas em disquetes ou qualquer outro meio que não seja Pen 

Drive. As mídias deverão ser colocados no envelope “Proposta Comercial” junto com as versões 

impressas da proposta.  

7.5. A Proposta Comercial deverá ser acompanhada de uma via impressa em papel tamanho A4, impressa 

a partir da planilha eletrônica personalizada nos moldes do programa (software) disponibilizada pela 

Comissão de Licitação do Municipal de Visconde do Rio Branco, sob pena de desclassificação, bem como 

em outra via impressa nos moldes dos anexos IV e/ou V. As vias impressas deverão ter suas páginas 

rubricadas, e a última assinada pelo responsável pelo preenchimento da Proposta Comercial e pelo 

representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 

omissões, sob pena de desclassificação. 

7.6. Na planilha de Proposta Comercial a Licitante preencherá OBRIGATORIAMENTE os campos “VALOR 

UNIT.”; “MARCA” e “UNIDADE DE MEDIDA” e “VALOR TOTAL”. O não preenchimento de alguns destes 
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campos em qualquer um dos itens fará com que a Planilha Eletrônica IMPEÇA a impressão da proposta 

pela licitante. 

7.6.1 Os demais campos da planilha eletrônica da Proposta não admitem alterações. 

7.7. Será desclassificada a proposta que: 

7.7.1 Não for apresentada de acordo com as normas fixadas neste Edital; 

7.7.2 Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 

manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei 

nº 8.666/93; 

7.7.3 O valor unitário e global de cada item deverá conter no máximo 02 (duas) casas decimais e conter 

obrigatoriamente todas as despesas, incidências que sobre ele possam recair e deverá considerar ainda, 

todas as incidências sobre a entrega do objeto desta licitação, tais como fretes, tributos, encargos sociais e 

previdenciários, não sendo aceita qualquer reivindicação posterior para inclusão no percentual preposto; 

7.8. A Licitante fica responsável pela integridade dos dados gravados no Pen Drive podendo, a seu critério, 

enviar uma segunda cópia para efeito de segurança, caracterizando-a como “Cópia de Segurança”, que 

também deverá ser apresentada dentro do envelope de proposta. 

7.9. Quaisquer dúvidas quanto ao preenchimento da planilha Proposta Comercial poderão ser sanadas 

junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura de Visconde do Rio Branco, através do telefone (32) 

3551-8150 ou e-mail: licitacaopmvrb@gmail.com. 

7.10. O Pen Drive deverá trazer anotado em sua face os dados da licitação, usando-se caneta de ponta de 

feltro adequada ao material ou etiqueta adesiva de qualquer tipo. Não usar outro tipo de caneta. 

A proposta comercial contida no envelope nº 01 deste edital, deverá especificar detalhadamente o objeto 

licitado, de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos de forma clara, obedecendo às 

normas específicas, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

a) estar datilografada, manuscrita (letra legível) ou impressa por processo eletrônico, em papel timbrado 

ou com o carimbo do CNPJ da licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e rubricada as demais; 

b) a razão social da licitante, o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do telefone, 

fax e e-mail, quando houver, bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva 

agência onde deseja receber os seus créditos; 

c) Mencionar o número do Edital do Pregão, do Processo Licitatório e do Registro de Preços; 

d) Indicar o valor de cada item, especificação clara e completa do objeto licitado,inclusive marca, sem 

conter alternativas de percentual ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado; 

e) Mencionar o prazo de validade da proposta que deverá ser de 60 (sessenta) dias, cujo prazo de entrega 

será imediata, após o recebimento de cada Ordem de Fornecimento. 
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f) Indicar o nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar contrato, ou seja, nome completo, 

endereço, CPF, carteira de identidade, estado civil, nacionalidade e profissão, informando ainda qual o 

instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração); 

g) Incluir, nos valores propostos, deverão incidir as obrigações e encargos que possam recair sobre o 

objeto licitado, inclusive na forma de entrega CIF, não sendo aceita qualquer outra reivindicação posterior; 

h) A licitante deverá levar em consideração todos os detalhes de especificação, características, inerentes à 

especificação do edital. 

i)  Constar demais informações que possam contribuir com clareza para o devido julgamento, de acordo 

com as condições do edital. 

7.2. A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito aa Pregoeira, antes da 

abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Pregoeira.  

7.3. O valor da proposta deverá ser cotado, no máximo 02 (duas) casas decimais nos itens, conter 

obrigatoriamente todas as despesas, incidências que sobre ele possam recair e deverá considerar ainda, as 

incidências sobre encargos sociais e previdenciários, não sendo aceita qualquer reivindicação posterior para 

inclusão no percentual preposto; 

7.4. O valor proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração do mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. A licitante que assim desejar, poderá apresentar sua proposta através do Anexo IV ou Anexo V deste 

Edital, desde que o faça preenchendo de forma clara, sem emendas ou rasuras, todos os espaços contidos 

no formulário, que assine e carimbe conforme solicitado. 

 
8. SESSÃO DO PREGÃO 

8.1. ABERTURA DA SESSÃO 

8.1.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará 

novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os 

Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

8.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, a Pregoeira verificará a conformidade destas com os 

requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as especificações e condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 

desacordo. 

8.2.2. Dentre as propostas aceitas, a Pregoeira classificará em primeiro lugar a proposta de menor preço 

(conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

8.2.3. Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, 

a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 
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autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas 

apresentadas. 

 
8.3. LANCES VERBAIS 

8.3.1. Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais. 

8.3.2. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.3.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço. 

8.3.4. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 

da formulação de lances. 

8.3.5. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para 

a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 

ofertado.  

8.3.6. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.  

8.3.7. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço.  

8.3.8. Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos e similares durante os lances verbais, devendo os 

representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém, para negociação final, o representante da 

empresa que estiver com o menor valor poderá contatar com a empresa, para sua última proposta. 

8.4 - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA A COTA PRINCIPAL 

8.4.1. Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, será 

averiguado se houve empate. 

8.4.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

8.4.3. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço registrado 

para o item. 

8.4.4. O critério de desempate, preferência de contratação, aqui disposto somente se aplicará quando a 

melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresas, empresas de pequeno porte ou 

equiparada. 

8.4.5. Para efeito do disposto no item acima, a preferência será concedida da seguinte forma: 

a) Ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada 

poderá apresentar proposta comercial inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será adjudicado o objeto licitado em seu favor; 
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b) O direito de preferência previsto no inciso I será exercido, sob pena de preclusão, após encerramento da 

rodada de lances, devendo ser apresentada nova proposta no máximo de cinco minutos para o item em 

situação de empate; 

c) No caso de igualdade de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

poderá exercer o direito de preferência previsto no inciso I do item 8.4.5; 

d) Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada com 

base no inciso I, deste item serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em 

situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.4.6. O disposto nos itens 8.4.2 e 8.4.3 somente se aplicará quando a melhor oferta (apósa fase de lances) 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.4.7. Na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta.  

8.5 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP 

8.5.1. Nos termos do art. 48, inciso III, da Lei Complementar n. 123/2006, fica reservada uma cota no 

percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto, assegurada preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas. 

8.5.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial 

deverá ser apresentada separadamente, ressalvado o seguinte:  

a) Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, 

ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.  

b) Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada deverá 

ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada. 

c) OUTRAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO REGULAMENTO INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL 

Nº. 154/2014.  

8.6 HABILITAÇÃO 

8.6.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação do respectivo proponente.  

8.6.2. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 

sanadas, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

8.6.3. A verificação será certificada pela Pregoeira, sendo anexados aos autos mesmo os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico. 

8.6.4. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.6.5 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
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sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 

declarada vencedora.  

 
9. DA HABILITAÇÃO 

9.1A licitante deverá apresentar dentro do Envelope n° 02 – devidamente lacrado: 

- Para empresas previamente cadastradas no Município: 

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) – dentro do seu prazo de validade, emitido pela Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco /MG, nos termos do art. 27 ao 31 da Lei Federal nº 8.666/93. Os 

documentos que estiverem com data de validade vencida no CRC, deverão ser anexados à documentação;  

b) Declaração em papel timbrado da proponente ou com carimbo do CNPJ, assinada por quem de 

direito, conforme modelo a seguir, em atendimento a dispositivo da Constituição Federal: 

TIMBRE OU CARIMBO CNPJ  

DECLARAÇÃO 
 ----------------------, CNPJ nº --------------, sediada no endereço -------------, DECLARA, 

sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de trabalho, nenhum funcionário com as seguintes 

características: 

a) ter menos de 18(dezoito) anos de idade , e exercer atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres; 

b) ter menos de 14 (quatorze) anos de idade,e exercer qualquer atividade em nossa empresa; 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos na condição de aprendiz (  ) sim  (  ) não . 

 ----------------------, -------de --------------------- de 20-----

 _____________________________________ 

 ( identificação e assinatura do declarante) 

OBS: Os documentos constantes do CRC (Certificado de Registro Cadastral) que estiverem com a validade 

vencida, deverão ser apresentados juntamente com as demais documentações de habilitação com seus 

respectivos prazos de validade atualizados, dentro do Envelope 02.  

9.2 - Para empresas ainda não cadastradas no município: 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou qualquer processo de 

cópia autenticada através de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, 

desde que acompanhadas dos originais para conferência pela Pregoeira ou sua equipe de apoio. 

Fotocópias autenticadas em cartório ou por servidor da administração, mediante apresentação dos 

originais, dos seguintes documentos: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA (Lei 8.666/93, art. 28) 

9.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciaise, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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9.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Lei 8.666/93, art. 29) 

9.2.3 Prova de regularidade da Receita Federal – Certidão Negativa ou certidão positiva com efeitos de 

negativa, expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil, fazendo prova da regularidade fiscal de 

todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal, 

quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional na forma da Portaria MF 358, de 5 de novembro de 

2014, alterada pela Portaria MF 443, de 17 de outubro de 2014; 

9.2.4 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 

9.2.5 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal do licitante: Certidão Negativa de Débito ou 

equivalente. 

9.2.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou equivalente; 

9.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. 

TRABALHO DE MENORES (Lei 8.666/93, art. 27, V) 

9.2.8 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, 

relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

9.2.9 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

CAPACIDADE TÉCNICA 

9.2.10 Comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto da presente licitação, compatível com as 

características descritas no item 1, através de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. Os atestados/certidões deverão ser apresentados em papel timbrado, 

original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representantes de quem os 

expediu. 

9.3. Os documentos indicados nos subitens 9.2.1 a 9.2.8 poderão ser substituídos pelo Certificado de 

Registro Cadastral emitido pelo Município de Visconde do Rio Branco. (CRC Municipal). 

9.3.1. Havendo qualquer documento com prazo de validade vencido, obriga-se a empresa a apresentar o 

documento atualizado, sob pena de inabilitação. 

9.4Em nenhuma hipótese será admitida entrega posterior de qualquer dos documentos exigidos, 

ressalvados o direito da Comissão em exigir esclarecimentos ou fazer as diligências que julgar necessárias 

sobre os documentos apresentados. 
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9.5 É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada, em envelope próprio, de todos os 

documentos necessários à habilitação, bem como o atendimento de esclarecimentos posteriores solicitados 

pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de ser inabilitada. 

9.6Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus anexos. 

9.7A Pregoeira e a equipe de apoio poderão efetuar consulta dos documentos extraídos pela internet, junto 

aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  

9.8 Os documentos exigidos neste instrumento poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, 

com vigência plena até a data fixada para sua apresentação.  

9.9 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação.  

9.10 Os documentos acima mencionados, não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou 

apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

9.11 Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou pelo 

edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de sua apresentação.  

9.12 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 

previsto neste edital inabilitará o proponente, sendo aplicado o disposto contido no item 8.4.5 deste 

instrumento.   

9.13 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 
10. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

10.1 Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas e 

empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial Quanto ao Art. 3º, 

as empresas deverão apresentar: 

a) Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido no Capítulo V – Seção I, “Das Aquisições Públicas”, em consonância da Lei Complementar nº 

146/2014 conforme Anexo VIII;  

b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do respectivo estado; 

10.1.1 Os documentos elencados nas alíneas a e b do item anterior deverão ser apresentados juntamente 

com os documentos de credenciamento, fora dos envelopes. 

10.2 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 

exigida para efeito de assinatura do contrato. 

10.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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10.2.2 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

10.2.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação.  

 
11. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS  

11.1 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento daspropostas, dirigidas a Pregoeira da 

Prefeitura de Visconde do Rio Branco. 

11.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 

razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

11.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas 

a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

11.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso. 

11.5 A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes, via fax ou correio 

eletrônico e será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão. 

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

11.7 Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 

de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 3 (três) dias, conforme 

estabelecido no item 11.2 acima; 

b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93;  

c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, 

CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do 

licitante, devidamente comprovado; 

d) ser protocolizado no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco; 
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11.8 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal, e/ou 

subscrito por representante que não comprove poder de representação legal; 

11.9 A Prefeitura de Visconde do Rio Branco não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos das citadas neste 

instrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

 
12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1 Inexistindo manifestação recursal a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 

autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

12.2 Impetrado o recurso, após decisão, a Pregoeira divulgará a decisão, competindo à autoridade adjudicar 

o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.  

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO  

13.1 A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no 

processo sob as rubricas:  

 
 

00008  02.001.000 04 122 0001 2.003 3.3.90.30.00            
  00023  02.002.000 04 124 0001 2.005 3.3.90.30.00               
  00040  02.003.000 03 092 0001 2.007 3.3.90.30.00             
  00052  02.003.000 03 092 0001 2.008 3.3.90.30.00             
  00071  02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.30.00           
  00087  02.004.000 04 122 0001 2.016 3.3.90.30.00             
  00094  02.004.000 04 122 0001 2.018 3.3.90.30.00               
  00100  02.004.000 04 122 0001 2.019 3.3.90.30.00               
  00106  02.004.000 04 122 0001 2.022 3.3.90.30.00               
  00109  02.004.000 04 122 0001 2.024 3.3.90.30.00             
  00114  02.004.000 04 122 0001 2.046 3.3.90.30.00                     
  00121  02.004.000 04 122 0001 2.255 3.3.90.30.00            
  00129  02.004.000 04 128 0001 2.026 3.3.90.30.00             
  00138  02.004.000 06 181 0003 2.027 3.3.90.30.00            
  00144  02.004.000 06 181 0003 2.028 3.3.90.30.00            
  00150  02.004.000 06 181 0003 2.029 3.3.90.30.00            
  00162  02.004.000 22 661 0007 2.287 3.3.90.30.00            
  00181  02.005.000 04 122 0001 2.037 3.3.90.30.00             
  00199  02.005.000 04 126 0001 2.289 3.3.90.30.00             
  00219  02.006.000 04 122 0001 2.040 3.3.90.30.00            
  00231  02.006.000 04 122 0001 2.042 3.3.90.30.00           
  00239  02.006.000 15 451 0007 2.043 3.3.90.30.00           
  00243  02.006.000 15 451 0007 2.044 3.3.90.30.00           
  00247  02.006.000 15 451 0007 2.045 3.3.90.30.00               
  00250  02.006.000 15 451 0007 2.292 3.3.90.30.00            
  00256  02.006.000 16 481 0007 2.293 3.3.90.30.00                   
  00270  02.006.000 17 511 0007 2.058 3.3.90.30.00            

  00276  02.006.000 17 512 0007 2.061 3.3.90.30.00             
  00281  02.006.000 24 722 0007 2.065 3.3.90.30.00             
  00286  02.006.000 25 752 0007 2.067 3.3.90.30.00            
  00290  02.006.000 26 451 0007 2.261 3.3.90.30.00                 
  00294  02.006.000 26 782 0007 2.296 3.3.90.30.00           
 00312  02.007.000 04 122 0001 2.075 3.3.90.30.00           
  00327  02.007.000 06 182 0004 2.031 3.3.90.30.00             
  00331  02.007.000 06 182 0010 2.091 3.3.90.30.00             
  00336  02.007.000 18 541 0009 2.083 3.3.90.30.00            
  00340  02.007.000 18 541 0009 2.084 3.3.90.30.00              
  00348  02.007.000 18 541 0009 2.088 3.3.90.30.00            
  00351  02.007.000 18 541 0009 2.089 3.3.90.30.00            
  00356  02.007.000 20 606 0008 2.080 3.3.90.30.00               
  00359  02.007.000 20 606 0008 2.081 3.3.90.30.00           
  00378  02.008.001 10 122 0001 2.093 3.3.90.30.00            
  00394  02.008.002 10 122 0001 2.098 3.3.90.30.00               
  00402  02.008.002 10 122 0001 2.257 3.3.90.30.00           
  00409  02.008.002 10 122 0001 2.283 3.3.90.30.00             
  00421  02.008.001 10 301 0011 2.099 3.3.90.30.00         
  00438  02.008.001 10 302 0012 2.114 3.3.90.30.00           
  00462  02.008.001 10 303 0013 2.121 3.3.90.30.00            
  00477  02.008.001 10 303 0013 2.121 3.3.90.30.00 
  00488  02.008.001 10 305 0014 2.269 3.3.90.30.00           
  00498  02.008.001 10 305 0014 2.300 3.3.90.30.00           
  00505  02.008.001 10 306 0015 2.126 3.3.90.30.00             
  00525  02.009.001 12 122 0001 2.129 3.3.90.30.00            
  00541  02.009.001 12 122 0001 2.143 3.3.90.30.00               
  00546  02.009.001 12 122 0001 2.285 3.3.90.30.00               
  00551  02.009.001 12 243 0016 2.136 3.3.90.30.00             
  00556  02.009.001 12 243 0016 2.252 3.3.90.30.00           



 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

Estado de Minas Gerais 

 

 

  00566  02.009.001 12 362 0019 2.251 3.3.90.30.00            
  00581  02.009.001 12 363 0019 2.175 3.3.90.30.00            
  00589  02.009.001 12 364 0019 2.177 3.3.90.30.00             
  00600  02.009.002 12 361 0017 2.302 3.3.90.30.00           
  00608  02.009.002 12 361 0018 2.184 3.3.90.30.00                   
  00616  02.009.002 12 365 0017 2.188 3.3.90.30.00            
  00625  02.009.002 12 365 0018 2.189 3.3.90.30.00            
  00627  02.009.002 12 367 0018 2.151 3.3.90.30.00             
  00635  02.009.002 12 367 1000 2.303 3.3.90.30.00            
  00643  02.009.003 12 243 0016 2.131 3.3.90.30.00           
  00654  02.009.003 12 361 0017 2.137 3.3.90.30.00            
  00664  02.009.003 12 361 0017 2.145 3.3.90.30.00            
  00665  02.009.003 12 361 0017 2.148 3.3.90.30.00            
  00676  02.009.003 12 361 0017 2.277 3.3.90.30.00             
  00682  02.009.003 12 361 0018 2.150 3.3.90.30.00           
  00685  02.009.003 12 365 0016 2.132 3.3.90.30.00           
  00695  02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.30.00           
  00703  02.009.003 12 365 0017 2.159 3.3.90.30.00            
  00706  02.009.003 12 365 0018 2.163 3.3.90.30.00           
  00710  02.009.003 12 367 0018 2.164 3.3.90.30.00            
  00722  02.009.003 12 367 1000 2.167 3.3.90.30.00                   
  00747  02.010.001 13 122 0001 2.192 3.3.90.30.00            
  00765  02.010.002 13 391 0021 2.198 3.3.90.30.00             
  00768  02.010.002 13 391 0021 2.199 3.3.90.30.00            
  00774  02.010.002 13 391 0021 2.201 3.3.90.30.00             
  00777  02.010.002 13 391 0021 2.260 3.3.90.30.00                   
  00783  02.010.002 13 392 0021 2.200 3.3.90.30.00             
  00791  02.010.003 13 392 0021 2.208 3.3.90.30.00            
  00795  02.010.003 13 392 0021 2.209 3.3.90.30.00             
  00801  02.010.003 13 392 0021 2.210 3.3.90.30.00             

  00804  02.010.003 13 392 0021 2.211 3.3.90.30.00            
  00807  02.010.003 13 392 0021 2.212 3.3.90.30.00             
  00811  02.010.003 13 392 0021 2.213 3.3.90.30.00            
  00814  02.010.003 13 392 0021 2.266 3.3.90.30.00             
  00819  02.010.003 13 392 0021 2.306 3.3.90.30.00           
  00822  02.010.003 13 392 0021 2.307 3.3.90.30.00             
  00826  02.010.004 13 695 0020 2.194 3.3.90.30.00             
  00830  02.010.004 13 695 0020 2.195 3.3.90.30.00             
  00834  02.010.005 27 811 0022 2.203 3.3.90.30.00             
  00843  02.010.005 27 812 0022 2.205 3.3.90.30.00            
  00850  02.010.005 27 813 0022 2.207 3.3.90.30.00             
  00869  02.011.001 08 122 0001 2.222 3.3.90.30.00            
  00887  02.011.001 08 122 0001 2.310 3.3.90.30.00           
  00895  02.011.001 08 243 0024 2.240 3.3.90.30.00             
  00905  02.011.001 08 243 0024 2.273 3.3.90.30.00                 
  00912  02.011.001 08 244 0024 2.225 3.3.90.30.00               
  00922  02.011.001 08 244 0024 2.226 3.3.90.30.00            
  00932  02.011.001 08 244 0024 2.228 3.3.90.30.00            
  00936  02.011.001 08 244 0024 2.230 3.3.90.30.00            
  00940  02.011.001 08 244 0024 2.231 3.3.90.30.00             
  00944  02.011.001 08 244 0024 2.232 3.3.90.30.00            
  00947  02.011.001 08 244 0024 2.233 3.3.90.30.00             
  00950  02.011.001 08 244 0024 2.234 3.3.90.30.00             
  00953  02.011.001 08 244 0024 2.235 3.3.90.30.00             
  00956  02.011.001 08 244 0024 2.236 3.3.90.30.00             
  00960  02.011.002 08 243 0024 2.241 3.3.90.30.00             
  00965  02.011.002 08 243 0024 2.243 3.3.90.30.00               
  00969  02.011.003 08 241 0024 2.239 3.3.90.30.00            
  00972  02.011.003 08 241 0024 2.262 3.3.90.30.00               
  00975  02.011.003 08 241 0024 2.286 3.3.90.30.00           

  

13.2. Os preços cotados para a execução do objeto deste edital, deverão ser aqueles praticados no 

mercado nacional, expressos em moeda corrente do país. 

13.3. A contratante se reserva o direito de, periodicamente, fazer pesquisa de mercado para verificar se o 

preço do produto está compatível com o preço praticado no mercado. 

13.4. O faturamento será efetuado mensalmente a cada período de 30 (trinta) dias, juntando-se todas as 

ordens de compras daquele mês. As notas fiscais com as ordens de compras deverão ser apresentadas ao 

setor de compras, cujo responsável conferirá, dará o aceite nas mesmas e enviará para o setor competente 

que providenciará o pagamento. 

13.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 

partir da reapresentação, desde que regularizados.  

13.7. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 

de preços.  
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14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

14.1 A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Contratante, bem 

como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação 

assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela Contratante: 

14.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

14.1.2. Multas; 

14.1.3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização 

Contratante por perdas e danos; 

14.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 

pelo período de até (05) cinco anos.  

14.1.5. Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

14.2. A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de 

atraso na entrega dos produtos.  

14.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato. 

14.4. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com 

a gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato. 

14.5. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser 

também aplicada aqueles que: 

14.5.1. Retardarem a execução do pregão; 

14.5.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

14.5.3. Fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1. Constituem anexos indispensáveis deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:  

Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – Modelo Declaração que 

não emprega menor; Anexo IV – Modelo Apresentação de Proposta Para Cota reservada; Anexo V – 

Modelo Apresentação de Proposta para Cota Principal; Anexo VI – Declaração quanto a Inexistência de 

Fato Impeditivo da Habilitação; Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preço; Anexo VIII – Declaração de 

Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; IX – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 

Proposta. 

15.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do 

proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
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15.3. Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 

outro será considerado especificado e válido.  

15.4. A Pregoeira, no estrito interesse da Administração Municipal de Visconde do Rio Branco, poderá 

adotar medidas saneadoras durante a realização do certame e, em especial na Sessão do Pregão, e relevar 

omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto 

aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 

3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93;  

15.4.1. Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em original ou 

em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pela Pregoeira ou 

Equipe de Apoio.  

15.4.2. O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a inabilitação do licitante ou 

a desclassificação da proposta.  

15.5. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 

proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

15.5.1. A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e condições 

inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  

15.6. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos 

de Habilitação apresentados na sessão. 

15.7. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

15.8. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o objeto da licitação. 

15.9. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Sr. Prefeito de 

Visconde do Rio Branco revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  

15.10. A Prefeitura de Visconde do Rio Branco poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura.  

15.11. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco reserva-se o 

direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos 

os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº.8.666/93. 

15.12. As decisões referentes ao certame serão publicadas no órgão de imprensa oficial, conforme o caso, 

e no sítio www.viscondedoriobranco.mg.gov.br, e comunicadas através de ofícios, por fac-símile ou e-mail a 

todos os licitantes. 

15.13. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou 

apresentação de documentos relativos a esta licitação.  

15.14. Fica eleito o foro da Comarca de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação.  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº 120/2022 – Pregão Presencial nº 045/2022 

 

1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA 

1.1 – A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo, para 

composição do Quadro Geral de Registro de Preços para a aquisição de Gêneros Alimentícios, para as 

diversas Secretarias do Município, Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creches e 

Escolas de Ensino Fundamental do Município, Ação da Saúde Coletiva, Combate a Carências Nutricionais, 

conforme especificações, modelos, quantidades e descrições contidas neste Termo de Referência, bem 

como nos demais anexos do edital. 

1.2. O objeto será dividido em cota principal e cota reservada, de acordo com a planilha anexa a este Termo 

de Referência. 

1.3. Justifica-se o presente pregão pela necessidade da manutenção de merenda escolar ofertada nas 

escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, tanto na zona rural quantourbana, para o ano letivo, 

conforme preceitua a legislação vigente e também para atender as demandas dos setores do município, a 

fim de garantir a prestação de serviços de qualidade e condições de trabalho nas atividades rotineiras da 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco-MG. As quantidades foram calculadas com base na 

demanda deconsumo anual, considerando a média mensal de consumo em anos anteriores. 

1.4 O Contratante não se obriga a adquirir a quantidade registrada, podendo solicitar o fornecimento de 

itens individualmente e em percentuais menores, conforme necessidade demandada pelos órgãos da 

Administração Municipal. 

 
2. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A aquisição se enquadra como aquisição de comum para fins do disposto no art. 4º do Decreto federal 

nº. 5.450, de 31 de maio de 2005. 

 
3. DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, ENTREGA E DO LOCAL 

3.1. Para cada pedido será encaminhada uma Autorização de Fornecimento própria, emitida pelo setor 

competente e conforme modelo padrão adotado pelo Município de Visconde do Rio Branco. 

3.2. O local de entrega dos materiais será indicado na respectiva Autorização de Fornecimento, sempre no 

perímetro urbano do Município de Visconde do Rio Branco. 

3.3. A entrega do objeto pela empresa e seu recebimento pelo Município não implicam sua aceitação 

definitiva, que será caracterizada pela atestação da nota fiscal/fatura correspondente. 

3.4. O Município poderá recusar os produtos, com a indicação dos motivos, caso: 

a)entregue em desacordo com a prova aprovada; 

b) não esteja em conformidade com a especificação do edital; 
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c) sua qualidade seja considerada inferior à solicitada de acordo com as especificações técnicas da ordem 

de fornecimento. 

3.4.1. No caso de produtos recusados, a CONTRATADA deverá fornecer outro, dentro do prazo 

estabelecido, sem ônus para o Município. 

 
4. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITVO 

4.1 De acordo com os artigos 73 e 76 da Lei n. 8. 666/93, o objeto será recebido da forma como se segue: 

a) Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação de 

conformidade do material com as especificações do Edital da Licitação; 

b) Definitivamente, após verificação da sua conformidade com as especificações contidas na proposta 

apresentada e/ou no edital e seus anexos, no prazo máximo de 3 (três) dias a contar do recebimento 

provisório. 

 
5. GESTÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1. A gestão, acompanhamento e fiscalização das atas de registro de preços oriundas do presente 

processo licitatório ficarão a cargo da servidora Flávia Aparecida Magalhães, delegada pela Secretaria 

Municipal Educação, que deverá proceder à avaliação da qualidade 

 
6. DO CUSTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

6.1. O custo estimado da contratação, estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que 

compõem o preço dos produtos, foi feita por meio de fundamentada pesquisa dos preços praticados no 

mercado em contratações similares. 

 
7. DA VIGÊNCIA 

7.1– A Ata de Registro de Preços terá vigência 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, nos termos 

da Lei 8.666/93. 

 
8. DO FORNECIMENTO 

8.1 – A aquisição dos produtos será feita de acordo com a necessidade e conveniência das Secretarias 

requisitantes, mediante a emissão de requisição de fornecimento e da nota de empenho. 

 
9. DA GESTÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

9.1. Caberá à Secretaria Municipal de Administração a gestão dos preços registrados verificada a 

adequação destes aos praticados pelo mercado e às necessidades demandadas pela Administração 

Municipal. 

9. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORMA DE ENTREGA 

9.1. As especificações e quantidades estão descritas adiante no item 12. 

9.2. O fornecimento será realizado no local indicado, conforme solicitação da Administração Municipal. 

 
10 – DO PAGAMENTO 
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10.1. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o fornecimento, mediante a respectiva Nota Fiscal, 

com aceiteda Unidade Requisitante. 

10.2. Para o pagamento da Contratada deverá ser comprovada a regularidade nos recolhimentos de INSS e 

do FGTS; 

10.3. A falta de quaisquer documentos supra citados, acarretará o atraso no processamento do crédito, até 

que a entrega da documentação seja regularizada, sendo que, neste caso, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a regularização, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco. 

 
11. PLANILHA DE QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE VR. UNIT VR. TOTAL 

01 Arroz tipo 1, branco, umidade máxima de 14 

%, polido, longo e fino, embalagem com 

dados de identificação, data de 

beneficiamento e de validade, número de lote 

e registro no Ministério da Agricultura. Pct c/ 

5Kg.   

Pcte 12.000 21,05 252.600,00 

02 Macarrão Vitaminado, tipo Padre nosso ou 

parafuso, cor amarela, obtida pelo 

amassamento da farinha de trigo especial 

com ovos e demais substâncias permitidas, 

isenta de corantes artificiais sujidades, 

parasitas, admitida umidade máxima 13%, 

embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantem a 

integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados em fardos lacrados. 

A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, 

informação nutricional número do lote, data 

de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima 

de 06(seis) meses a partir da data da entrega 

na unidade requisitante.  

Unid 25.000 4,25 106.250,00 
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03 Açúcar Cristal, sacarose obtida a partir do 

caldo de cana-de-açúcar 

(Saccharumofficinarum L.) Cristal, branco, 

aspecto granuloso fino a médio, isento de 

matéria terrosa, livre de umidade e 

fragmentos estranhos. Embalagem com 

dados de identificação, data de fabricação e 

de validade e número do lote. Pct c/ 5Kg. 

Pcte 30.000 17,99 539.700,00 

04 Óleo vegetal para preparar alimentos – de 

soja; embalagem de 900 ml, constando 

dados de identificação, data de fabricação e 

de validade e número de lote. 

Unid 15.000 10,49 157.350,00 

05 Açúcar refinado, açúcar com grãos finos e 

não definidos que conferem alta capacidade 

de dissolução e facilidade de mistura. Obtido 

por purificação do açúcar cristal. Pacote de 1 

Kg. 

Pcte 300 4,66 1.398,00 

06 Leite em pó integral instantâneo, 

enriquecido de vitaminas (A, C, D) e minerais 

(Cálcio, Ferro e Zinco) e lecitina de soja. 

Embalado em pacotes de 0,400 Kg, 

resistente, não violados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, número do registro no ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 

do SIF. Deverá atender as especificações 

técnicas da Portaria n° 369 de 04/09/1997 do 

Ministério da Agricultura e do abastecimento 

e do regulamento da inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal do 

ministério da Agricultura. Validade mínima de 

10 (dez) meses a partir da data de entrega.  

Similar a marca Ninho, Cotochés, Itambé ou 

marca com qualidade equivalente ou superior 

Pcte 15.000 15,16 227.400,00 

07 Leite Integral – Leite longa vida, integral-teor 

de matéria gorda: mínimo de 3%, recipiente 

hermético em caixa aluminizada. Embalagem 

com 01 litro, tipo cotochés, Itambé ou outra 

marca com qualidade equivalente ou 

superior, 

Cx 10.000 4,82 48.200,00 
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08 Leite em pó desnatado com mix de 

vitaminas A e D e emulsificantes lecitina de 

soja. Embalado em pacotes de 0,500 Kg, 

resistentes, não violados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 

do SIF. Deverá atender as especificações 

técnicas da Portaria n° 369 de 04/09/1997 do 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento 

e do regulamente da inspeção da industrial e 

sanitária de produtos de origem animal do 

ministério da Agricultura. Validade mínima de 

10 (dez) meses a partir da data de entrega. 

Pcte 1.500 18,81 28.215,00 

09 LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE 

com maltodextrina, soro de leite em pó, 

minerais (cálcio, ferro e zinco), enzima 

lactase, vitaminas (C, E, A e D) emulsificante 

lecitina de soja, regulador de acidez hidróxido 

de potássio e acidulante ácido cítrico. 

Embalado em pacote de 0,300 kg. A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender 

as especificações técnicas da Portaria n° 369 

de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e 

do abastecimento e do regulamento da 

inspeção industrial e sanitária de produtos de 

origem animal do ministério da agricultura. 

Validade mínima de 10 (dez) meses a partir 

da data de entrega.  

Pcte 1.200 18,83 22.596,00 

10 Leite em pó semi desnatado com 

emulsificante lecitina de soja. Embalado em 

pacote de 0,380 kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

Unid 1200 18,99 22.788,00 
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produto, número do registro no ministério da 

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 

do SIF. Deverá atender as especificações 

técnicas da Portaria n° 369 de 04/09/1997 do 

Ministério da agricultura e do abastecimento e 

do regulamento da inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal do 

ministério da agricultura. Validade mínima de 

10 (dez) meses a partir da data de entrega. 

11 PÓ DE CAFÉ INDUSTRIALIZADO c/ 100% 

de pureza pct c/ 500 gr. O produto deverá 

estar de acordo com a Resolução de Diretoria 

Colegiada – RDC n.º 277 de 22/09/05, da 

ANVISA/MS. O produto deverá ser obtido, 

processado, embalado, armazenado, 

transportado e conservado em condições que 

não produzam, desenvolvam e/ou agreguem 

substâncias físicas, químicas ou biológicas 

que coloquem em risco a saúde do 

consumidor. Deve ser obedecida a legislação 

vigente de Boas Práticas de Fabricação. 

Pcte 30.000 17,81 534.300,00 

12 SAL IODADO, constituído de cristais de 

granulação uniforme e isento de impurezas e 

umidade, acondicionado em saco plástico, 

íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e precedência, número do lote, 

data de fabricação, quantidade de produto, 

número de registro. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 

data de entrega. Resolução RDC nº 130, de 

26/05/2003.  Embalagem de 1 k 

Pcte 3.500 1,78 6.230,00 

13 AZEITONA VERDE- Em salmoura (água e 

sal). De tamanho médio, embalagem lacrada. 

Com data de fabricação e vencimento. 

KG 300 18,28 5.484,00 

14 CREME DE LEITE preparado com leite em 

pó desnatado, fibra vegetal, mistura de 

estabilizantes (celulose microcristalina, 

carboximetilcelulose, carragena), 

estabilizante citrato de sódio e fosfato 

dissódico. Tipo Itambé ou outra marca com 

qualidade equivalente ou superior. 

CX 300 3,26 978,00 
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Embalagem de 200 gramas. Com data de 

fabricação e vencimento 

15 SARDINHA EM CONSERVA, preparada com 

pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. 

Imersa em óleo comestível. Acondicionado 

em recipiente de folha de flandres íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo, 

contendo aproximadamente 250g de peso 

líquido drenado. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

Lata 3.000 10,83 32.490,00 

16 AMENDOIM TIPO BRANCO                                      

pct c/ 500 gr tipo 1  

Pacote 1.500 6,26 9.390,00 

17 AMIDO DE MILHO. Embalagem com dados 

de identificação do produto, data de 

fabricação e de validade e número do lote.  

Pct 1 kg. 

Pacote 1.000 18,40 18.400,00 

18 AVEIA EM FLOCOS FINOS, embalada em 

papel impermeável, limpo, não violado, 

resistente e acondicionado em caixas de 

papelão, em pacotes plásticos transparentes, 

limpos e resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo, contendo aproximadamente 200 

gramas, acondicionadas em caixas lacradas. 

A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

data de validade, quantidade do produto e 

atender as especificações técnicas da NTA 

33 do Decreto Estadual nº 12.486 de 

20/10/78. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (cinco) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante 

Pacote 4.000 4,27 17.080,00 

19 CANJICA BRANCA TIPO 1. Embalagem 

com dados de identificação do produto, data 

de fabricação e de validade e número do lote. 

Pacote 3.000 5,31 15.930,00 
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Pct de 500 gr 

20 CANJIQUINHA DE MILHO. Textura fina, 

coloração amarela, isenta de mofos e 

impurezas. Embalagem plástica, atóxica, 

transparente, não violada, contendo dados do 

produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar 

da data de entrega do produto. Pacote de 500 

gramas. 

Pacote 3.500 2,21 7.735,00 

21 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA. 

Fabricadas a partir de matérias primas 

limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. 

Não podem estar úmidas, fermentadas ou 

rançosas. Produto obtido pela ligeira torração 

da raladura das raízes de mandioca (Manibot 

utilissima) previamente descascada, lavada, e 

isentas do radical cianeto. Embalagem 

integra de 1kg, na embalagem deverá constar 

data da fabricação data de validade e número 

do lote do produto. Validade mínima de 6 

meses na data da entrega. 

Pacote 3.500 5,04 17.640,00 

22 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS. 

Coloração amarela, sem sal, flocos médios, 

isenta de mofos e sujidades. Embalagem 

plástica, atóxica, transparente, não violada, 

contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6(seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote com 500 gramas. 

Pacote 2.500 4,24 10.600,00 

23 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Pó 

uniforme, sem formação de grumos, 

coloração branca. Isenta de sujidades e 

mofos. Fortificada com ferro e ácido fólico de 

acordo com legislação vigente. Embalagem 

plástica, atóxica, transparente, não violada, 

contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de 

Pacote 2.700 5,04 13.608,00 
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fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 1 Kg. 

24 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. Embalagem 

com dados de identificação do produto, data 

de fabricação e de validade e número do lote. 

Embalagem de 250gr 

Lata 1.500 7,83 11.745,00 

25 FUBÁ DE MILHO AMARELO. Obtido pela 

moagem de grãos de milho sãos e maduros, 

enriquecido com ácido fólico e ferro. Pó fino 

tipo "fubá mimoso". Isento de sujidades, 

umidade e materiais estranhos. Rendimento 

após a cocção de até 2,5 o peso cru. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, 

datas de fabricação e vencimento. Validade 

mínima de 6 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Pacote de 1 Kg. 

Pacote 3.500 3,94 13.790,00 

26 MACARRÃO COM OVOS, TIPO 

ESPAGUETI. Enriquecido com ferro e ácido 

fólico. Após cozimento manter-se solto com o 

sabor e odor característico. Embalagem 

plástica, atóxica, transparente e não violada, 

contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 500 gr.. 

Pacote 17.000 4,25 72.250,00 

27 MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU 

DE MILHO COM VITAMINAS E MINERAIS. 

INGREDIENTES: farinha de milho (78%), 

açúcar, amido de milho, fosfato dissódico, 

carbonato de cálcio, mistura de vitaminas e 

minerais (A, D, E, C, B1, B5, B6, PP, ácido 

fólico, ferro e zinco), sal e aromatizante. 

Sache de 230 gr. Tipo Nutribom ou outra 

marca com qualidade equivalente ou 

superior. 

Sache 3.000 5,41 16.230,00 
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28 MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU 

DE ARROZ COM VITAMINAS E MINERAIS. 

INGREDIENTES: farinha de arroz (87%), 

açúcar, fosfato dissódico, carbonato de 

cálcio, mistura de vitaminas e minerais 

(vitaminas A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, K, 

biotina, niacina, ácido fólico, ácido 

pantotênico, zinco e iodo), pirofosfato férrico 

e aromatizante. Sache de 230 gr. Tipo 

Nutribom ou outra marca com qualidade 

equivalente ou superior 

Sache 1.500 5,41 8.115,00 

29 TRIGO PARA QUIBE. Embalagem contendo 

500 gr., em pacotes plásticos, transparentes, 

limpos, não violados, resistentes, que 

garantam a integridade do produto até o 

momento do consumo, acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de validade, quantidade 

do produto e atender as especificações 

técnicas da NTA 33 do Decreto Estadual nº 

12.486 de 20/10/78. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 05 (cinco) 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

Pacote 4.000 4,23 16.920,00 

30 Feijão Tipo 1 – Classe preto, em sacos 

plásticos, transparentes, isento de sujidades, 

não violados, resistentes, acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima 

de 06 (seis) meses, a partir da data de 

entrega, de acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. Pcte 1k 

Kg 8.100 9,15 74.115,00 
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31 ACHOCOLATADO EM PÓ, embalagem de 

02 Kg. Ingredientes: Açúcar, cacau, extrato 

de malte, sal, leite em pó desnatado, soro de 

leite em pó, vitaminas, lecitina de soja e 

aromatizantes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, 

número do lote, quantidade do produto e 

número de registro. Fabricado de acordo com 

a legislação do CNNPA. Deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 

data de entrega. 

Unid. 2.000 38,51 77.020,00 

32 CACAU EM PÓ 100% de cacau,  

Produto obtido da massa (ou pasta ou líquor) 

de amêndoas de cacau (Theobroma cacao 

L.) Cacau alcalino em pó. NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. Embalagem de 200 gr. 

Unid. 1.000 22,40 22.400,00 

33 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, 

MARIA Produzido com farinha de trigo 

fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, 

livre de gorduras trans. Embalagem plástica, 

atóxica, de cor opaca, não violada, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6(seis) meses a contar 

da data de entrega do produto. Dupla 

embalagem primária de polietileno. De 350g.  

Pacote 8.000 5,49 43.920,00 

34 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO             

É o produto obtido pelo amassamento e 

cozimento conveniente de massa preparada 

com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar 

invertido, sal e outros ingredientes.                                                          

Produto deverá estar de acordo com a 

legislação vigente, especialmente a 

Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, 

Resolução RDC 12/01da ANVISA/MS, 

Resolução 04/88 do CNS/MS, Resolução 

12/78 da CNNPA/MS, Portaria 74/94 da 

Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da 

SVS/MS, Lei n°10.083/98 – Decreto n° 

12.486/78(NTA48). A embalagem deverá 

Pacote 1.000 3,41 3.410,00 
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apresentar peso líquido máximo de 200g 

(duzentos gramas).         

35 BISCOITO DE POLVILHO: Produto 

industrializado, sabor tradicional, sem glúten, 

sem lactose. Ingredientes: polvilho, gordura 

vegetal, ovos e sal. A embalagem deverá 

apresentar peso líquido de 140 gr. 

Pacote 2.500 5,21 13.025,00 

36 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 

CRACKER, ÁGUA E SAL obtido pela mistura 

de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 

outros ingredientes, submetidos a processos 

de amassamento e cocção, fermentados ou 

não. O biscoito deverá ser fabricado a partir 

de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito 

estado de conservação, serão rejeitados 

biscoitos mal cozidos, queimados, não 

podendo apresentar excesso de dureza e 

nem se apresentar quebradiço. Dupla 

embalagem primária de polietileno. De 350g  

Pacote 3.000 5,15 15.450,00 

 

37 MARGARINA produto industrializado, 

gorduroso em emulsão estável; a base de 

óleos vegetais líquidos e interesterificados, 

com 0% de gorduras trans, podendo conter 

leite em pó desnatado e/ou soro de leite em 

pó, Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou 

não de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, 

sabor e cor peculiares e deverão estar 

isentos de ranço e de bolores. Embalagem 

primária com identificação do produto, 

especificação dos ingredientes. Embalagem 

de polietileno. De 500g.  

Unid. 500 6,98 3.490,00 

38 MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA. 

Composição: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 

amido de milho, fermento químico (pirofosfato 

de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato 

monocálcico), cenoura desidratada, corante 

natural de urucum, sal e aromatizante. 

Contém glúten. Pacote de 400g. 

Pacote 1.200 4,82 5.784,00 
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39 MISTURA PARA BOLO SABOR 

CHOCOLATE. Composição: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 

gordura vegetal, amido de milho, fermento 

químico (pirofosfato de sódio, bicarbonato de 

sódio e fosfato monocálcico), cacau em pó, 

sal e aromatizante. Contém glúten. Pacote de 

400g. 

Pacote 2.500 5,21 13.025,00 

40 SEQUILHO DE MAISENA Produto obtido 

pelo amassamento e cozimento conveniente 

de massa preparada com: amido de milho, 

açúcar, sal refinado, gordura vegetal, leite (ou 

soro). O produto não deverá conter soja 

(extrato, farinha desengordurada, proteína 

concentrada, proteína isolada ou proteína 

texturizada de soja). Embalagem de 350 

gramas. 

Pacote 3.000 6,90 20.700,00 

41 ABACAXI Maduro, frutos de tamanho médio, 

no grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, uniforme, sem 

ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente 

por unidade entre 1 a 1,5kg.  

Unid. 3.000 6,09 18.270,00 

42 ABÓBORA madura, tipo moranga, de 

tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, 

turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, livre de terra ou corpos 

estranhos aderentes à superfície externa. 

Quilo 500 3,79 1.895,00 

43 ALHO GRAÚDO do tipo comum, cabeça 

inteira; fisiologicamente desenvolvido, com 

bulbos curados, sem chocamento, danos 

mecânicos ou causado por pragas. 

Quilo 5.000 24,29 121.450,00 

44 BANANA em pencas, de primeira qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa 

firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte, 

acondicionada em pencas integras. 

Quilo 600 4,46 2.676,00 

45 BATATA INGLESA comum especial, lavada, 

tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, 

sem ferimentos ou defeitos, firmes e com 

brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida 

à superfície externa. 

Quilo 11.000 5,71 62.810,00 
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46 CEBOLA não brotada, sem danos fisiológicos 

ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, 

sem ferimentos ou defeitos, tenra e com 

brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidos. 

Quilo 3.000 6,29 9.435,00 

47 CENOURA vermelha sem folhas, de primeira, 

tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou 

defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou 

tenros aderida à superfície externa. 

Quilo 2.000 6,32 12.640,00 

48 LARANJA madura, frutos de tamanho médio, 

no grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 

Quilo 10.000 3,82 38.200,00 

49 MAÇA NACIONAL. Frutos de tamanho 

médio, no grau máximo de evolução no 

tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 

ferimentos, firmes, tenras e com brilho.  

Quilo 10.000 6,89 68.900,00 

50 MAMÃO com 80 a 90% de maturação, frutos 

de tamanho médio, com Aproximadamente 

400g, no grau máximo de evolução no 

tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 

livre de sujidades, parasitas e larvas. 

Quilo 4.000 5,56 22.240,00 

51 MARACUJÁ de primeira, tamanho e 

colorações uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido e madura, com polpas intactas 

e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte.  

Quilo 1.000 9,66 9.660,00 

52 MELANCIA redonda, graúda, de primeira, 

livre de sujidades, parasitas e larvas, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvida e madura, com polpa firme 

e intacta.  

Quilo 15.000 2,43 36.450,00 

53 OVOS FRESCOS cor branca; classe A, tipo 3 

grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo 

grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, 

cor, odor ou sabor anormais; acondicionados 

em embalagem apropriada com 30 unidades. 

Proveniente de avicultor com inspeção oficial, 

devendo atender às exigências do 

Dúzia 8.000 7,51 60.080,00 
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Regulamento interno de inspeção de 

Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA 

Resolução n° 05 de 05/7/91 – CIPOA/MA. 

54 PIMENTÃO de primeira, tamanho e coloração 

uniformes, sem lesões de origem física ou 

mecânica, perfurações e corte. 

Quilo 800 7,63 6.104,00 

55 TOMATE Tipo maçã, tamanho, médio, 

segunda, com aproximadamente 80% de 

maturação, sem ferimentos ou defeitos, 

tenros, sem manchas, com coloração 

uniforme. 

Quilo 2.000 6,49 12.980,00 

56 IOGURTE DE POLPA DE FRUTAS. 

Embalagem tipo bisnaga 120 gramas sabores 

variados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de validade, quantidade 

do produto, número do registro no Ministério 

da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção SIF. Validade mínima de 20(vinte) 

dias a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

Unid 40.000 1,23 49.200,00 

57 MANTEIGA de primeira qualidade com sal. 

Produto obtido pela fermentação de creme de 

leite com adição de cloreto de sódio e depois 

concentrado em batedeira e embalado em 

potes plásticos e em caixas de papelão 

ficando estocado em câmara fria até sua 

comercialização.  

Composição: creme de leite e cloreto de 

sódio. 

Temperatura de estocagem: inferior a 10º C. 

Prazo de validade 120 dias 

Embalagem de 500 gr. 

Pote 5.000 20,76 31.140,00 

58 QUEIJO TIPO PARMESÃO. Ralado, fresco. 

Isento de sujidades, insetos, mofos. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, 

datas de fabricação e vencimento. Validade 

mínima de 6 (seis) meses a contar da data de 

Pacote 1.000 8,62 8.620,00 
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entrega do produto. Pacote de 100 gramas. 

59 ADOÇANTE com edulcorante sacarina em 

gotas, acondicionado em embalagem 

contendo 100 ml cada - tipo Zero Cal ou 

qualidade igual ou superior. 

Unid. 500 6,29 3.145,00 

60 CANELA EM LASCAS (PAU) Embalagem 

íntegra de 20g, na embalagem deverá 

constar a data de fabricação, data de 

validade e número do lote do produto. As 

lascas devem estar inteiras e com boa 

aparência. O produto deve estar isento de 

sujidades, microrganismos. Validade mínima 

de 3 meses na data da entrega. 

Pacote 500 2,86 1.430,00 

61 CANELA EM PÓ. Textura fina, homogênea, 

coloração marrom dourado. Isento de 

sujidades e mofo. Embalagem plástica, 

atóxica, cor opaca, conter dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, 

datas de fabricação e vencimento. Validade 

mínima de 6(seis)meses a contar da data de 

entrega do produto. Frasco de 25 a 30 

gramas. 

Pacote 500 5,31 2.655,00 

62 CORANTE PARA ALIMENTOS DE ORIGEM 

VEGETAL Colorífico de urucum. Baixo teor 

de fubá, isento de sujidades e mofos. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, 

datas de fabricação e vencimento. Validade 

mínima de 6(seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Pacote de 500 gramas. 

Pacote 2.500 11,13 27.825,00 

63 EXTRATO DE TOMATE. Concentrado de 

pura polpa, simples.  Acondicionado em lata 

de folha de flandres, não apresentar 

fermentação, vazamentos, ferrugem, 

amassados e estufamentos, conter dados do 

produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6(seis)meses a contar da 

Lata 10.000 3,74 37.400,00 
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data de entrega do produto, LATAS de 350 

gramas. 

64 GRÃO-DE-BICO. Grãos maduros e sãos, 

isento de sujidades e materiais terrosos. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, 

datas de fabricação e vencimento. Validade 

mínima de 6 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Pacote 500 gramas. 

Pacote 2.000 6,56 13.120,00 

65 UVA PASSA DESIDRATADA SEM 

CAROÇO: Preparada com frutas 

desidratadas, com tecnologia adequada, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor característico, 

isenta de sujidades, detritos animais, vegetais 

e outras substâncias, acondicionada em saco 

plástico atóxico, vedado informação 

nutricional, data de fabricação e prazo de 

validade. - CNNPA nº 15, de 1977. 

Embalagem de até 1 kg 

Kg 2.000 26,50 53.000,00 

66 VINAGRE DE VINHO TINTO, produto natural 

fermentado acético simples, isenta de 

corantes artificiais, ácidos orgânicos e 

minerais estranhos, livre de sujidades, 

material terroso e detritos de animais e 

vegetais. Embalagem em pvc (policloreto de 

vinila) de 750 ml com identificação do 

produto, dos ingredientes, informações 

nutricionais, marca do fabricante e 

informações do mesmo, prazo de validade, 

peso líquido e rotulagem de acordo com a 

legislação. 

Unid. 2.000 5,22 10.440,00 

67 POLPA CONGELADA – SABOR ABACAXI 

Polpa de fruta congelada, preparada com 

frutas sadias, limpas e isentas de parasitos e 

detritos animais ou vegetais. Não deve conter 

fragmentos das partes não comestíveis da 

fruta, nem substâncias estranhas à sua 

composição normal. Deverá se presentar 

acondicionadas em embalagens 

transparentes, com peso líquido de 100g, 

Pacote 2.000 1,95 3.900,00 
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com informações nutricionais de acesso ao 

consumidor. O prazo de validade mínimo 

deverá ser de 06 meses a partir da data de 

fabricação. E número de registro no MAPA. 

Proveniente de estabelecimento com 

inspeção oficial.  

68 POLPA CONGELADA – SABOR CAJU - 

Polpa de fruta congelada, preparada com 

frutas sadias, limpas e isentas de parasitos e 

detritos animais ou vegetais. Não deve conter 

fragmentos das partes não comestíveis da 

fruta, nem substâncias estranhas à sua 

composição normal. Deverá se presentar 

acondicionadas em embalagens 

transparentes, com peso líquido de 100g, 

com informações nutricionais de acesso ao 

consumidor. O prazo de validade mínimo 

deverá ser de 06 meses a partir da data de 

fabricação. E número de registro no MAPA. 

Proveniente de estabelecimento com 

inspeção oficial. 

Pacote 2.000 1,77 3.540,00 

69 PEITO DE FRANGO congelado; embalados 

em sacos de polietileno, hermeticamente 

fechados e rotulados pelo órgão competente. 

Produto inspecionado pelo SIF/DIPOA. 

Quilo 10.000 11,98 119.800,00 

70 FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADO 

Coxa e contra coxa de frango. A carne de 

frango limpa, em pedaços “coxa e contra 

coxa” deverá apresentar-se livre de parasitos 

e de qualquer substância contaminante que 

possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 

Toda a carne deverá ter sido submetida aos 

processos de inspeção prescritos no 

RIISPOA - "Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952. 

Quilo 10.000 38,95 389.500,00 

71 FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADO – 

COXINHA DA ASA.                                                        

A carne de frango limpa, em pedaços 

“coxinha da asa” deverá apresentar-se livre 

de parasitos e de qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir 

Quilo 1.000 12,52 12.520,00 
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alguma alteração. Toda a carne deverá ter 

sido submetida aos processos de inspeção 

prescritos no RIISPOA - "Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 

29/03/1952. 

72 FÍGADO CONGELADO DE FRANGO, 

deverá ser transportado em condições que 

preservem tanto as características do 

alimento como também a qualidade do 

mesmo quanto às características físico-

químicas, microbiológicas e microscópicas 

especificadas no item 2 a seguir: fígado de 

frango deverá se apresentar livre de 

parasitos, resíduos e gorduras viscerais e de 

qualquer substância contaminante que possa 

alterá-la ou encobrir alguma alteração. Toda 

a carne deverá ter sido submetida aos 

processos de inspeção prescritos no 

RIISPOA - "Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952. 

Quilo 4.500 3,87 17.415,00 

73 FILEZINHO DE FRANGO CONGELADO, 

Especificação Técnica (kg) Filezinho de peito 

de frango (sassami) congelados 1 a 1, sem 

tempero, sem osso, livre de hormônios, 

embalado em saco plástico, atóxico, limpo, 

não violado, resistente, que garantam a 

integridade do produto até o momento do 

consumo, CONTENDO 1KG em cada pacote. 

A embalagem deverá conter externamente os 

dados da identificação, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. O produto 

deverá apresentar registro do órgão 

fiscalizador competente. Caso o produto não 

atenda as especificações técnicas exigidas 

no termo, o mesmo deverá ser imediatamente 

substituído. 

Quilo 10.000 20,00 20.000,00 
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MOELA DE FRANGO, sem o revestimento 

interno e sem resíduos, limpa e congelada. 

Embalagem em sacos plásticos de 01 kg, 

rotulagem. Prazo mínimo de validade de 3 

meses a partir da data de entrega. Registro 

obrigatório: certificado atualizado do órgão 

fiscalizador. Toda a carne deverá ter sido 

submetida aos processos de inspeção 

prescritos no RIISPOA - "Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 

29/03/1952. 

Quilo 4.500 12,72 57.240,00 

75 SALSICHA SUÍNA, tipo hot dog com selo de 

inspeção no SIF/DIPOA. Apresentando-se em 

gomos uniformes e padronizados, embalada 

a vácuo, em saco plástico transparente e 

atóxico, limpo, não violado, resistente, que 

garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo, acondicionado em 

caixas lacradas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência. Deverá ser preparada com 

carnes e toucinhos em perfeito estado de 

conservação, isenta de ossos, peles, 

aponevroses e cartilagens, não sendo 

permitida a substituição de toucinho por 

gorduras bovinas e nem o emprego de carnes 

e gorduras provenientes de animais equinos, 

caninos e felinos. A porcentagem de água ou 

gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por 

cento) em peso. Toda a carne deverá ter sido 

submetida aos processos de inspeção 

prescritos no RIISPOA - "Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 

29/03/1952. 

Quilo 2.500 8,96 22.400,00 

76 LINGÜIÇA CONGELADA TOSCANA SEM 

PIMENTA é o produto cru e curado obtido 

exclusivamente de carnes suína, adicionada 

de gordura suína e ingredientes, exceto 

pimenta de qualquer espécie. Não será 

permitida a adição de CMS (carne 

mecanicamente separada), conforme 

indicação da Instrução Normativa n° 4 de 

Quilo 4.000 18,43 73.720,00 
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31/03/00, anexo III, item 4.2.3.1, publicada no 

D.O.U., Seção I, em 05/04/2000.A linguiça 

deverá ser preparada com carnes suínas em 

perfeito estado de conservação, não sendo 

permitida a substituição por carne bovina e 

nem o emprego de carnes e gorduras 

provenientes de animais equinos, caninos e 

felinos. A porcentagem de água não deverá 

ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. O 

produto não deverá apresentar superfície 

pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas 

ou de consistência anormal, com indícios de 

fermentação pútrida. Não será tolerada a 

presença de manchas esverdeadas ou 

pardacentas ou coloração sem uniformidade. 

Toda a carne usada na elaboração da 

linguiça deverá ter sido submetida aos 

processos de inspeção prescritos no 

RIISPOA - "Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952. 

Após ter sido inspecionado a carne para 

linguiças, não deverá ficar exposta à 

contaminação ou adicionada de qualquer 

substância nociva para o consumo humano. 

77 CARNE SUÍNA CONGELADA: PERNIL EM 

CUBOS Carne proveniente de machos de 

espécie suína, sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária, procedente de quarto traseiro, 

manipulada em condições higiênicas 

satisfatórias, em peça, aparada e 

apresentada no corte: pernil. Deverá ser 

transportada em condições que preservem 

tanto as características do alimento, como 

também, a qualidade do mesmo quanto às 

características especificadas a seguir. 

Durante o processamento deverá ser 

realizada a aparagem (eliminação dos 

excessos de gordura, cartilagem e 

aponevroses). A carne suína deverá 

apresentar-se livre de parasitos, sujidade e 

larva e de qualquer substância contaminante 

que possa alterá-la ou encobrir qualquer 

alteração. Toda a carne deverá ter sido 

submetida aos processos de inspeção 

prescritos no RIISPOA - "Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 

29/03/1952. contendo o peso máximo de 1 

(um) kg do produto 

Quilo 10.000 19,96 199.600,00 
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78 BIFE DE HAMBÚRGUER BOVINO - Carne 

de bovino (65%), água, carne de suíno 

(9,6%), proteína de soja, gordura de suíno, 

cebola, sal, tecido conjuntivo de suíno, tecido 

conjuntivo de bovino, condimentos e 

intensificador de sabor: glutamato 

monossódico. 

Quilo 1.000 1,37 1.370,00 

79 FILÉ DE MERLUZA congelado, sem pele, 

sem espinha, com 110 a 150 gramas cada, 

embalados em camadas separadas por filmes 

plásticos transparentes e atóxicos, 

acondicionados em caixas lacradas, limpas, 

secas, não violadas, que garanta a 

integridade do produto até o momento do 

consumo, contendo aproximadamente 20 kg, 

acondicionadas em caixas lacradas, a 

embalagem deverá contes externamente os 

dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

data de validade, quantidade do produto, 

número de registro no Ministério da 

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 

do SIF e atender as especificações técnicas 

da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12.486 de 

20/10/78. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da 

data de entrega na unidade requisitante. 

Quilo 6.000 24,99 149.940,00 

80 CARNE BOVINA MOÍDA A PARTIR DE 

ACÉM/PALETA CONGELADA Carne moída, 

proveniente de machos de espécie bovina, 

sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, 

procedentes de quarto dianteiro, manipulada 

em condições higiênicas satisfatórias, em 

peça, NÃO PODENDO ser mecanicamente 

separada fresca, aparada e apresentada nos 

cortes: acém/paleta. A carne moída em disco 

médio e deverá ser transportada em 

condições indicadas pela Portaria CVS/SP n° 

6/99, preservando as características do 

alimento. A embalagem primária deverá ser a 

vácuo, tipo “Cryovac”, termo-encolhível, 

atóxica, transparente e resistente, 

Quilo 10.000 33,10 331.000,00 
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termossoldada, contendo o peso máximo de 

1 (um) kg do produto (Instrução Normativa n° 

83, de 21/11/03, anexo II, item 8.2, publicada 

no D.O.U. de 24/11/2003, Seção I, página 

29). 

81 ACÉM BOVINO CONGELADO EM CUBOS 

Carne apresentada no corte - Acém, massa 

muscular situada entre o pescoço, o filé de 

costela e a costela do dianteiro proveniente 

de machos de espécie bovina, sadios, 

abatidos sob inspeção veterinária, procedente 

de quarto traseiro, manipulada em condições 

higiênicas satisfatórias, cortada em cubos de 

3 x3 cm aparada Durante o processamento 

deverá ser realizada a aparagem (eliminação 

dos excessos de gordura, cartilagem e 

aponevroses). A carne bovina em cubo, 

Acém deverá apresentar-se com no máximo 

5 (cinco) % de gordura total, produto livre de 

parasitos, sujidade e larva e de qualquer 

substância contaminante que possa alterá-la  

ou encobrir qualquer alteração. Toda a carne 

deverá ter sido submetida aos processos de 

inspeção prescritos no RIISPOA - 

"Regulamento de Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal" - 

Decreto nº 30691, de 29/03/1952. A 

embalagem primária deverá ser a vácuo, tipo 

“Cryovac”, termo-encolhível, atóxica, 

transparente e resistente, termossoldada, 

contendo 1 (um) quilo do produto. 

Quilo 10.000 32,80 262.400,00 

82 MILHO PARA PIPOCA. Primeira qualidade. 

Isento de sujidades, mofos e outros grãos. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, 

datas de fabricação e vencimento. Validade 

mínima de 6 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Pacote com 500gr. 

Pcte 1.000 3,75 3.750,00 

TOTAL ESTIMADO R$ 4.917.611,00 
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12.1 – AMOSTRA 

Para aprovação definitiva da(s) proposta(s) vencedora(s), poderá ser solicitado amostra 

do(s)item(ns) nas marcas e especificações cotados, de acordo com a necessidade indicada 

pela representante da Secretaria Requisitante. 

13. DO VALOR ESTIMADO  

13.1 O valor máximo para despesa do município será R$ 4.917.611,00 (Quatro milhões, 

novecentos e dezessete mil e seiscentos e onze reais), portanto as propostas com valores 

ACIMA do estimado serão desclassificadas. 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

A (nome da empresa), CNPJ n.º ______, com sede na _______, neste ato representada pelo(s) (diretores 

ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade,estado civil, profissão e 

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

___________________________ Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do Município de Visconde do Rio 

Branco, Estado de Minas Gerais, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na 

modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 

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

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

sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de 

apenas uma licitação. 

 

Local e data.  

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 

 

 

1) Reconhecer firma(s) 

2) Anexar cópia da carteira de Identidade 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Comissão Permanente de Licitação  

 

Referência: Pregão nº 045/2022 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 

representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na 

empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão nº 045/2022 e no inciso V do art. 27 da Lei 

8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA PARA A COTA RESERVADA 

(usar papel timbrado da empresa) 

 

À Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco- Minas Gerais 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por _________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 

Presencial nº 045/2022, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do 

seu conteúdo, se propõe para composição do Quadro Geral de Registro de Preços de Gêneros 

Alimentícios, para as diversas Secretarias do Município, Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 

em Creches e Escolas de Ensino Fundamental do Município, Ação da Saúde Coletiva, Combate a 

Carências Nutricionais, nas condições a seguir: 

1. O objeto da presente proposta é o fornecimento de Gêneros Alimentícios, conforme especificações, 

modelos, quantidades e descrições contidas no edital, no Termo de Referência e demais anexos do edital. 

2. Os produtos serão fornecidos pelos valores a seguir propostos: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QTDE VR. UNIT VR. TOTAL 

01 Arroz tipo 1, branco, umidade máxima de 

14 %, polido, longo e fino, embalagem com 

dados de identificação, data de 

beneficiamento e de validade, número de 

lote e registro no Ministério da Agricultura. 

Pct c/ 5Kg.   

 Pcte 12.000   

02 Macarrão Vitaminado, tipo Padre nosso ou 

parafuso, cor amarela, obtida pelo 

amassamento da farinha de trigo especial 

com ovos e demais substâncias permitidas, 

isenta de corantes artificiais sujidades, 

parasitas, admitida umidade máxima 13%, 

embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantem a 

integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional número 

 Unid 25.000   
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do lote, data de validade, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06(seis) meses a partir 

da data da entrega na unidade requisitante.  

03 Açúcar Cristal, sacarose obtida a partir do 

caldo de cana-de-açúcar 

(Saccharumofficinarum L.) Cristal, branco, 

aspecto granuloso fino a médio, isento de 

matéria terrosa, livre de umidade e 

fragmentos estranhos. Embalagem com 

dados de identificação, data de fabricação e 

de validade e número do lote. Pct c/ 5Kg. 

 Pcte 30.000   

04 Óleo vegetal para preparar alimentos – de 

soja; embalagem de 900 ml, constando 

dados de identificação, data de fabricação e 

de validade e número de lote. 

 Unid 15.000   

05 Açúcar refinado, açúcar com grãos finos e 

não definidos que conferem alta capacidade 

de dissolução e facilidade de mistura. 

Obtido por purificação do açúcar cristal. 

Pacote de 1 Kg. 

 Pcte 300   

06 Leite em pó integral instantâneo, 

enriquecido de vitaminas (A, C, D) e 

minerais (Cálcio, Ferro e Zinco) e lecitina de 

soja. Embalado em pacotes de 0,400 Kg, 

resistente, não violados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, número do registro no ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. Deverá atender as 

especificações técnicas da Portaria n° 369 

de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e 

do abastecimento e do regulamento da 

inspeção industrial e sanitária de produtos 

de origem animal do ministério da 

Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) 

meses a partir da data de entrega.  Similar 

a marca Ninho, Cotochés, Itambé ou marca 

com qualidade equivalente ou superior 

 Pcte 15.000   
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 VALOR TOTAL DOS ITENS ...............................................................R$  
 

 

3. A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura, 

observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93. 

4. Prazo de validade da Ata de Registro de Preços: 01 (um) ano. 

5. Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos 

relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos 

sociais. 

6. Os materiais serão entregues pelo proponente no prazo fixado no edital do certame e seus anexos, sob 

pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

7. A presente Proposta Comercial, atualizada e ajustada ao preço final, após a fase de lance, acaso o 

proponente seja classificado como detentor do menor preço, será entregue no prazo de 03 (três) dias úteis 

após adjudicação à empresa e lavratura da ata, no Setor de Licitações da Prefeitura de Visconde do Rio 

Branco. 

8. Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: ________________________________________________________ 

b) CGC (MF) nº: ___________________________Insc. Estadual nº.:_______________ 

c) Endereço: ______________________________________________________ 

d) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________ 

e) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________ 

f) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:____________________ 

9. Os Dados do responsável pela assinatura do contrato 

a) Nome Completo:_______________________________________________________ 

b) RG: ___________________________CPF .:________________________________ 

c) Estado Civil: _____________________ Nacionalidade:_________________________ 

d) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________ 

e) Endereço:____________________________________________________________ 

f) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________ 

g) Cargo na empresa:_____________________________________________________ 

De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro 

_______, ____ de ______________ de _______. 

 

____________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA PARA A COTA PRINCIPAL 

(usar papel timbrado da empresa) 

 

À Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco - Minas Gerais 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por _________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 

Presencial nº 045/2022, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do 

seu conteúdo, se propõe para composição do Quadro Geral de Registro de Preços de Gêneros 

Alimentícios, para as diversas Secretarias do Município, Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 

em Creches e Escolas de Ensino Fundamental do Município, Ação da Saúde Coletiva, Combate a 

Carências Nutricionais,  sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

1. O objeto da presente proposta é o fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificações, 

quantidades e descrições contidas no edital, no Termo de Referência e demais anexos do edital. 

2. Os produtos serão fornecidos pelos valores a seguir propostos: 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QTDE VR. UNIT VR. TOTAL 

01 Arroz tipo 1, branco, umidade máxima de 14 %, 

polido, longo e fino, embalagem com dados de 

identificação, data de beneficiamento e de validade, 

número de lote e registro no Ministério da 

Agricultura. Pct c/ 5Kg.   

 Pcte 12.000   

02 Macarrão Vitaminado, tipo Padre nosso ou 

parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da 

farinha de trigo especial com ovos e demais 

substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais 

sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, 

embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantem a integridade do produto 

até o momento do consumo acondicionados em 

fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional número do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06(seis) 

 Unid 25.000   
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meses a partir da data da entrega na unidade 

requisitante.  

03 Açúcar Cristal, sacarose obtida a partir do caldo de 

cana-de-açúcar (Saccharumofficinarum L.) Cristal, 

branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de 

matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos 

estranhos. Embalagem com dados de identificação, 

data de fabricação e de validade e número do lote. 

Pct c/ 5Kg. 

 Pcte 30.000   

04 Óleo vegetal para preparar alimentos – de soja; 

embalagem de 900 ml, constando dados de 

identificação, data de fabricação e de validade e 

número de lote. 

 Unid 15.000   

05 Açúcar refinado, açúcar com grãos finos e não 

definidos que conferem alta capacidade de 

dissolução e facilidade de mistura. Obtido por 

purificação do açúcar cristal. Pacote de 1 Kg. 

 Pcte 300   

06 Leite em pó integral instantâneo, enriquecido de 

vitaminas (A, C, D) e minerais (Cálcio, Ferro e Zinco) 

e lecitina de soja. Embalado em pacotes de 0,400 

Kg, resistente, não violados. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, número do registro no 

ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. Deverá atender as especificações 

técnicas da Portaria n° 369 de 04/09/1997 do 

Ministério da Agricultura e do abastecimento e do 

regulamento da inspeção industrial e sanitária de 

produtos de origem animal do ministério da 

Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a 

partir da data de entrega.  Similar a marca Ninho, 

Cotochés, Itambé ou marca com qualidade 

equivalente ou superior 

 Pcte 15.000   

07 Leite Integral – Leite longa vida, integral-teor de 

matéria gorda: mínimo de 3%, recipiente hermético 

em caixa aluminizada. Embalagem com 01 litro, tipo 

cotochés, Itambé ou outra marca com qualidade 

equivalente ou superior, 

 Cx 10.000   

08 Leite em pó desnatado com mix de vitaminas A e D 

e emulsificantes lecitina de soja. Embalado em 

 Pcte 1.500   
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pacotes de 0,500 Kg, resistentes, não violados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 

SIF. Deverá atender as especificações técnicas da 

Portaria n° 369 de 04/09/1997 do Ministério da 

Agricultura e do Abastecimento e do regulamente da 

inspeção da industrial e sanitária de produtos de 

origem animal do ministério da Agricultura. Validade 

mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 

entrega. 

09 LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE com 

maltodextrina, soro de leite em pó, minerais (cálcio, 

ferro e zinco), enzima lactase, vitaminas (C, E, A e 

D) emulsificante lecitina de soja, regulador de acidez 

hidróxido de potássio e acidulante ácido cítrico. 

Embalado em pacote de 0,300 kg. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto, número do 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as 

especificações técnicas da Portaria n° 369 de 

04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do 

abastecimento e do regulamento da inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal 

do ministério da agricultura. Validade mínima de 10 

(dez) meses a partir da data de entrega.  

 Pcte 1.200   

10 Leite em pó semi desnatado com emulsificante 

lecitina de soja. Embalado em pacote de 0,380 kg. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 

número do registro no ministério da 

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 

SIF. Deverá atender as especificações técnicas da 

Portaria n° 369 de 04/09/1997 do Ministério da 

agricultura e do abastecimento e do regulamento da 

inspeção industrial e sanitária de produtos de origem 

animal do ministério da agricultura. Validade mínima 

 Unid 1200   
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de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. 

11 PÓ DE CAFÉ INDUSTRIALIZADO c/ 100% de 

pureza pct c/ 500 gr. O produto deverá estar de 

acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada – 

RDC n.º 277 de 22/09/05, da ANVISA/MS. O produto 

deverá ser obtido, processado, embalado, 

armazenado, transportado e conservado em 

condições que não produzam, desenvolvam e/ou 

agreguem substâncias físicas, químicas ou 

biológicas que coloquem em risco a saúde do 

consumidor. Deve ser obedecida a legislação 

vigente de Boas Práticas de Fabricação. 

 Pcte 30.000   

12 SAL IODADO, constituído de cristais de granulação 

uniforme e isento de impurezas e umidade, 

acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e precedência, número do lote, data 

de fabricação, quantidade de produto, número de 

registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Resolução 

RDC nº 130, de 26/05/2003.  Embalagem de 1 k 

 Pcte 3.500   

13 AZEITONA VERDE- Em salmoura (água e sal). De 

tamanho médio, embalagem lacrada. Com data de 

fabricação e vencimento. 

 KG 300   

14 CREME DE LEITE preparado com leite em pó 

desnatado, fibra vegetal, mistura de estabilizantes 

(celulose microcristalina, carboximetilcelulose, 

carragena), estabilizante citrato de sódio e fosfato 

dissódico. Tipo Itambé ou outra marca com 

qualidade equivalente ou superior. Embalagem de 

200 gramas. Com data de fabricação e vencimento 

 CX 300   
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15 SARDINHA EM CONSERVA, preparada com 

pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa 

em óleo comestível. Acondicionado em recipiente de 

folha de flandres íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo, contendo 

aproximadamente 250g de peso líquido drenado. 

A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

 Lata 3.000   

16 AMENDOIM TIPO BRANCO                                      

pct c/ 500 gr tipo 1  

 Pacote 1.500   

17 AMIDO DE MILHO. Embalagem com dados de 

identificação do produto, data de fabricação e de 

validade e número do lote.  Pct 1 kg. 

 Pacote 1.000   

18 AVEIA EM FLOCOS FINOS, embalada em papel 

impermeável, limpo, não violado, resistente e 

acondicionado em caixas de papelão, em pacotes 

plásticos transparentes, limpos e resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo, contendo aproximadamente 200 

gramas, acondicionadas em caixas lacradas. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto e atender as especificações 

técnicas da NTA 33 do Decreto Estadual nº 12.486 

de 20/10/78. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (cinco) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante 

 Pacote 4.000   

19 CANJICA BRANCA TIPO 1. Embalagem com dados 

de identificação do produto, data de fabricação e de 

validade e número do lote. Pct de 500 gr 

 Pacote 3.000   

20 CANJIQUINHA DE MILHO. Textura fina, coloração 

amarela, isenta de mofos e impurezas. Embalagem 

plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

 Pacote 3.500   
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de entrega do produto. Pacote de 500 gramas. 

21 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA. Fabricadas a 

partir de matérias primas limpas, isentas de matéria 

terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, 

fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela ligeira 

torração da raladura das raízes de mandioca 

(Manibot utilissima) previamente descascada, 

lavada, e isentas do radical cianeto. Embalagem 

integra de 1kg, na embalagem deverá constar data 

da fabricação data de validade e número do lote do 

produto. Validade mínima de 6 meses na data da 

entrega. 

 Pacote 3.500   

22 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS. Coloração 

amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e 

sujidades. Embalagem plástica, atóxica, 

transparente, não violada, contendo dados do 

produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6(seis) 

meses a contar da data de entrega do produto. 

Pacote com 500 gramas. 

 Pacote 2.500   

23 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Pó uniforme, sem 

formação de grumos, coloração branca. Isenta de 

sujidades e mofos. Fortificada com ferro e ácido 

fólico de acordo com legislação vigente. Embalagem 

plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

de entrega do produto. Pacote de 1 Kg. 

 Pacote 2.700   

24 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. Embalagem com 

dados de identificação do produto, data de 

fabricação e de validade e número do lote. 

Embalagem de 250gr 

 Lata 1.500   
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25 FUBÁ DE MILHO AMARELO. Obtido pela moagem 

de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com 

ácido fólico e ferro. Pó fino tipo "fubá mimoso". 

Isento de sujidades, umidade e materiais estranhos. 

Rendimento após a cocção de até 2,5 o peso cru. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, 

lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

de entrega do produto. Pacote de 1 Kg. 

 Pacote 3.500   

26 MACARRÃO COM OVOS, TIPO ESPAGUETI. 

Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento 

manter-se solto com o sabor e odor característico. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente e não 

violada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, 

lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

de entrega do produto. Pacote de 500 gr.. 

 Pacote 17.000   

27 MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE 

MILHO COM VITAMINAS E MINERAIS. 

INGREDIENTES: farinha de milho (78%), açúcar, 

amido de milho, fosfato dissódico, carbonato de 

cálcio, mistura de vitaminas e minerais (A, D, E, C, 

B1, B5, B6, PP, ácido fólico, ferro e zinco), sal e 

aromatizante. Sache de 230 gr. Tipo Nutribom ou 

outra marca com qualidade equivalente ou superior. 

 Sache 3.000   

28 MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE 

ARROZ COM VITAMINAS E MINERAIS. 

INGREDIENTES: farinha de arroz (87%), açúcar, 

fosfato dissódico, carbonato de cálcio, mistura de 

vitaminas e minerais (vitaminas A, D, E, C, B1, B2, 

B6, B12, K, biotina, niacina, ácido fólico, ácido 

pantotênico, zinco e iodo), pirofosfato férrico e 

aromatizante. Sache de 230 gr. Tipo Nutribom ou 

outra marca com qualidade equivalente ou superior 

 Sache 1.500   
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29 TRIGO PARA QUIBE. Embalagem contendo 500 

gr., em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não 

violados, resistentes, que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo, acondicionados 

em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

atender as especificações técnicas da NTA 33 do 

Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 

meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

 Pacote 4.000   

30 Feijão Tipo 1 – Classe preto, em sacos plásticos, 

transparentes, isento de sujidades, não violados, 

resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 

O produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses, a partir da data de entrega, de acordo 

com a resolução 12/78 da CNNPA. Pcte 1k 

 Kg 8.100   

31 ACHOCOLATADO EM PÓ, embalagem de 02 Kg. 

Ingredientes: Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, 

leite em pó desnatado, soro de leite em pó, 

vitaminas, lecitina de soja e aromatizantes. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, quantidade do produto 

e número de registro. Fabricado de acordo com a 

legislação do CNNPA. Deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega. 

 Unid. 2.000   

32 CACAU EM PÓ 100% de cacau,  

Produto obtido da massa (ou pasta ou líquor) de 

amêndoas de cacau (Theobroma cacao L.) Cacau 

alcalino em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

Embalagem de 200 gr. 

 Unid. 1.000   
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33 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA 

Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e 

ácido fólico, crocante, livre de gorduras trans. 

Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, 

lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6(seis) meses a contar da data 

de entrega do produto. Dupla embalagem primária 

de polietileno. De 350g.  

 Pacote 8.000   

34 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO             É o 

produto obtido pelo amassamento e cozimento 

conveniente de massa preparada com farinha de 

trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, sal e outros 

ingredientes.                                                          

Produto deverá estar de acordo com a legislação 

vigente, especialmente a Resolução RDC 175/2003 

da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01da 

ANVISA/MS, Resolução 04/88 do CNS/MS, 

Resolução 12/78 da CNNPA/MS, Portaria 74/94 da 

Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da 

SVS/MS, Lei n°10.083/98 – Decreto n° 

12.486/78(NTA48). A embalagem deverá apresentar 

peso líquido máximo de 200g (duzentos gramas).         

 Pacote 1.000   

35 BISCOITO DE POLVILHO: Produto industrializado, 

sabor tradicional, sem glúten, sem lactose. 

Ingredientes: polvilho, gordura vegetal, ovos e sal. A 

embalagem deverá apresentar peso líquido de 140 

gr. 

 Pacote 2.500   

36 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 

ÁGUA E SAL obtido pela mistura de farinha(s), 

amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, 

submetidos a processos de amassamento e cocção, 

fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado 

a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 

conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados, não podendo apresentar excesso de 

dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla 

embalagem primária de polietileno. De 350g  

 Pacote 3.000   
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37 MARGARINA produto industrializado, gorduroso em 

emulsão estável; a base de óleos vegetais líquidos e 

interesterificados, com 0% de gorduras trans, 

podendo conter leite em pó desnatado e/ou soro de 

leite em pó, Enriquecidos de vitaminas, adicionada 

ou não de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor 

e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e 

de bolores. Embalagem primária com identificação 

do produto, especificação dos ingredientes. 

Embalagem de polietileno. De 500g.  

 Unid. 500   

38 MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA. 

Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de 

milho, fermento químico (pirofosfato de sódio, 

bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico), 

cenoura desidratada, corante natural de urucum, sal 

e aromatizante. Contém glúten. Pacote de 400g. 

 Pacote 1.200   

39 MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE. 

Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de 

milho, fermento químico (pirofosfato de sódio, 

bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico), cacau 

em pó, sal e aromatizante. Contém glúten. Pacote de 

400g. 

 Pacote 2.500   

40 SEQUILHO DE MAISENA Produto obtido pelo 

amassamento e cozimento conveniente de massa 

preparada com: amido de milho, açúcar, sal refinado, 

gordura vegetal, leite (ou soro). O produto não 

deverá conter soja (extrato, farinha desengordurada, 

proteína concentrada, proteína isolada ou proteína 

texturizada de soja). Embalagem de 350 gramas. 

 Pacote 3.000   

41 ABACAXI Maduro, frutos de tamanho médio, no 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou 

defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 

1,5kg.  

 Unid. 3.000   

42 ABÓBORA madura, tipo moranga, de tamanhos 

grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra 

ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. 

 Quilo 500   
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43 ALHO GRAÚDO do tipo comum, cabeça inteira; 

fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, 

sem chocamento, danos mecânicos ou causado por 

pragas. 

 Quilo 5.000   

44 BANANA em pencas, de primeira qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e 

intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, acondicionada em pencas integras. 

 Quilo 600   

45 BATATA INGLESA comum especial, lavada, 

tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem 

corpos estranhos ou terra aderida à superfície 

externa. 

 Quilo 11.000   

46 CEBOLA não brotada, sem danos fisiológicos ou 

mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem 

ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, 

turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos. 

 Quilo 3.000   

47 CENOURA vermelha sem folhas, de primeira, 

tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou 

defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros 

aderida à superfície externa. 

 Quilo 2.000   

48 LARANJA madura, frutos de tamanho médio, no 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho. 

 Quilo 10.000   

49 MAÇA NACIONAL. Frutos de tamanho médio, no 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e 

com brilho.  

 Quilo 10.000   

50 MAMÃO com 80 a 90% de maturação, frutos de 

tamanho médio, com Aproximadamente 400g, no 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes 

e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas. 

 Quilo 4.000   

51 MARACUJÁ de primeira, tamanho e colorações 

uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, 

com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte.  

 Quilo 1.000   
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52 MELANCIA redonda, graúda, de primeira, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 

com polpa firme e intacta.  

 Quilo 15.000   

53 OVOS FRESCOS cor branca; classe A, tipo 3 

grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo 

grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, 

odor ou sabor anormais; acondicionados em 

embalagem apropriada com 30 unidades. 

Proveniente de avicultor com inspeção oficial, 

devendo atender às exigências do Regulamento 

interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- 

RISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 – 

CIPOA/MA. 

 Dúzia 8.000   

54 PIMENTÃO de primeira, tamanho e coloração 

uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e corte. 

 Quilo 800   

55 TOMATE Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, 

com aproximadamente 80% de maturação, sem 

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com 

coloração uniforme. 

 Quilo 2.000   

56 IOGURTE DE POLPA DE FRUTAS. Embalagem 

tipo bisnaga 120 gramas sabores variados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção SIF. Validade mínima de 20(vinte) dias a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

 Unid 40.000   

57 MANTEIGA de primeira qualidade com sal. Produto 

obtido pela fermentação de creme de leite com 

adição de cloreto de sódio e depois concentrado em 

batedeira e embalado em potes plásticos e em 

caixas de papelão ficando estocado em câmara fria 

até sua comercialização.  

Composição: creme de leite e cloreto de sódio. 

Temperatura de estocagem: inferior a 10º C. Prazo 

de validade 120 dias 

Embalagem de 500 gr. 

 Pote 5.000   

58 QUEIJO TIPO PARMESÃO. Ralado, fresco. Isento 

de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, 

 Pacote 1.000   
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atóxica, transparente, não violada, contendo dados 

do produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 

(seis) meses a contar da data de entrega do produto. 

Pacote de 100 gramas. 

59 ADOÇANTE com edulcorante sacarina em gotas, 

acondicionado em embalagem contendo 100 ml 

cada - tipo Zero Cal ou qualidade igual ou superior. 

 Unid. 500   

60 CANELA EM LASCAS (PAU) Embalagem íntegra 

de 20g, na embalagem deverá constar a data de 

fabricação, data de validade e número do lote do 

produto. As lascas devem estar inteiras e com boa 

aparência. O produto deve estar isento de sujidades, 

microrganismos. Validade mínima de 3 meses na 

data da entrega. 

 Pacote 500   

61 CANELA EM PÓ. Textura fina, homogênea, 

coloração marrom dourado. Isento de sujidades e 

mofo. Embalagem plástica, atóxica, cor opaca, 

conter dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6(seis)meses a contar da data 

de entrega do produto. Frasco de 25 a 30 gramas. 

 Pacote 500   

62 CORANTE PARA ALIMENTOS DE ORIGEM 

VEGETAL Colorífico de urucum. Baixo teor de fubá, 

isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, não violada, contendo dados 

do produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6(seis) 

meses a contar da data de entrega do produto. 

Pacote de 500 gramas. 

 Pacote 2.500   

63 EXTRATO DE TOMATE. Concentrado de pura 

polpa, simples.  Acondicionado em lata de folha de 

flandres, não apresentar fermentação, vazamentos, 

ferrugem, amassados e estufamentos, conter dados 

do produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6(seis)meses a contar da data de entrega do 

produto, LATAS de 350 gramas. 

 Lata 10.000   
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64 GRÃO-DE-BICO. Grãos maduros e sãos, isento de 

sujidades e materiais terrosos. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, não violada, contendo dados 

do produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 

(seis) meses a contar da data de entrega do produto. 

Pacote 500 gramas. 

 Pacote 2.000   

65 UVA PASSA DESIDRATADA SEM CAROÇO: 

Preparada com frutas desidratadas, com tecnologia 

adequada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

característico, isenta de sujidades, detritos animais, 

vegetais e outras substâncias, acondicionada em 

saco plástico atóxico, vedado informação nutricional, 

data de fabricação e prazo de validade. - CNNPA nº 

15, de 1977. Embalagem de até 1 kg 

 Kg 2.000   

66 VINAGRE DE VINHO TINTO, produto natural 

fermentado acético simples, isenta de corantes 

artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 

livre de sujidades, material terroso e detritos de 

animais e vegetais. Embalagem em pvc (policloreto 

de vinila) de 750 ml com identificação do produto, 

dos ingredientes, informações nutricionais, marca do 

fabricante e informações do mesmo, prazo de 

validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 

legislação. 

 Unid. 2.000   

67 POLPA CONGELADA – SABOR ABACAXI Polpa 

de fruta congelada, preparada com frutas sadias, 

limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou 

vegetais. Não deve conter fragmentos das partes 

não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas 

à sua composição normal. Deverá se presentar 

acondicionadas em embalagens transparentes, com 

peso líquido de 100g, com informações nutricionais 

de acesso ao consumidor. O prazo de validade 

mínimo deverá ser de 06 meses a partir da data de 

fabricação. E número de registro no MAPA. 

Proveniente de estabelecimento com inspeção 

oficial.  

 Pacote 2.000   
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68 POLPA CONGELADA – SABOR CAJU - Polpa de 

fruta congelada, preparada com frutas sadias, limpas 

e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. 

Não deve conter fragmentos das partes não 

comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à 

sua composição normal. Deverá se presentar 

acondicionadas em embalagens transparentes, com 

peso líquido de 100g, com informações nutricionais 

de acesso ao consumidor. O prazo de validade 

mínimo deverá ser de 06 meses a partir da data de 

fabricação. E número de registro no MAPA. 

Proveniente de estabelecimento com inspeção 

oficial. 

 Pacote 2.000   

69 PEITO DE FRANGO congelado; embalados em 

sacos de polietileno, hermeticamente fechados e 

rotulados pelo órgão competente. Produto 

inspecionado pelo SIF/DIPOA. 

 Quilo 10.000   

70 FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADO Coxa e 

contra coxa de frango. A carne de frango limpa, em 

pedaços “coxa e contra coxa” deverá apresentar-se 

livre de parasitos e de qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 

alteração. Toda a carne deverá ter sido submetida 

aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - 

"Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 

29/03/1952. 

 Quilo 10.000   

71 FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADO – 

COXINHA DA ASA.                                                        

A carne de frango limpa, em pedaços “coxinha da 

asa” deverá apresentar-se livre de parasitos e de 

qualquer substância contaminante que possa alterá-

la ou encobrir alguma alteração. Toda a carne 

deverá ter sido submetida aos processos de 

inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952. 

 Quilo 1.000   

72 FÍGADO CONGELADO DE FRANGO, deverá ser 

transportado em condições que preservem tanto as 

características do alimento como também a 

qualidade do mesmo quanto às características físico-

químicas, microbiológicas e microscópicas 

 Quilo 4.500   
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especificadas no item 2 a seguir: fígado de frango 

deverá se apresentar livre de parasitos, resíduos e 

gorduras viscerais e de qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 

alteração. Toda a carne deverá ter sido submetida 

aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - 

"Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 

29/03/1952. 

73 FILEZINHO DE FRANGO CONGELADO, 

Especificação Técnica (kg) Filezinho de peito de 

frango (sassami) congelados 1 a 1, sem tempero, 

sem osso, livre de hormônios, embalado em saco 

plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente, que 

garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo, CONTENDO 1KG em cada pacote. A 

embalagem deverá conter externamente os dados 

da identificação, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da Agricultura 

SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto 

deverá apresentar registro do órgão fiscalizador 

competente. Caso o produto não atenda as 

especificações técnicas exigidas no termo, o mesmo 

deverá ser imediatamente substituído. 

 Quilo 10.000   

 
74 

MOELA DE FRANGO, sem o revestimento interno e 

sem resíduos, limpa e congelada. Embalagem em 

sacos plásticos de 01 kg, rotulagem. Prazo mínimo 

de validade de 3 meses a partir da data de entrega. 

Registro obrigatório: certificado atualizado do órgão 

fiscalizador. Toda a carne deverá ter sido submetida 

aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - 

"Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 

29/03/1952. 

 Quilo 4.500   

75 SALSICHA SUÍNA, tipo hot dog com selo de 

inspeção no SIF/DIPOA. Apresentando-se em 

gomos uniformes e padronizados, embalada a 

vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, 

limpo, não violado, resistente, que garanta a 

integridade do produto até o momento do consumo, 

acondicionado em caixas lacradas. A embalagem 

 Quilo 2.500   
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deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência. Deverá ser preparada 

com carnes e toucinhos em perfeito estado de 

conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e 

cartilagens, não sendo permitida a substituição de 

toucinho por gorduras bovinas e nem o emprego de 

carnes e gorduras provenientes de animais equinos, 

caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo 

não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em 

peso. Toda a carne deverá ter sido submetida aos 

processos de inspeção prescritos no RIISPOA - 

"Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 

29/03/1952. 

76 LINGÜIÇA CONGELADA TOSCANA SEM 

PIMENTA é o produto cru e curado obtido 

exclusivamente de carnes suína, adicionada de 

gordura suína e ingredientes, exceto pimenta de 

qualquer espécie. Não será permitida a adição de 

CMS (carne mecanicamente separada), conforme 

indicação da Instrução Normativa n° 4 de 31/03/00, 

anexo III, item 4.2.3.1, publicada no D.O.U., Seção I, 

em 05/04/2000.A linguiça deverá ser preparada com 

carnes suínas em perfeito estado de conservação, 

não sendo permitida a substituição por carne bovina 

e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes 

de animais equinos, caninos e felinos. A 

porcentagem de água não deverá ultrapassar 10% 

(dez por cento) em peso. O produto não deverá 

apresentar superfície pegajosa, exsudado líquido ou 

partes flácidas ou de consistência anormal, com 

indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a 

presença de manchas esverdeadas ou pardacentas 

ou coloração sem uniformidade. Toda a carne usada 

na elaboração da linguiça deverá ter sido submetida 

aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - 

"Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 

29/03/1952. Após ter sido inspecionado a carne para 

linguiças, não deverá ficar exposta à contaminação 

ou adicionada de qualquer substância nociva para o 

consumo humano. 

 Quilo 4.000   
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77 CARNE SUÍNA CONGELADA: PERNIL EM CUBOS 

Carne proveniente de machos de espécie suína, 

sadios, abatidos sob inspeção veterinária, 

procedente de quarto traseiro, manipulada em 

condições higiênicas satisfatórias, em peça, aparada 

e apresentada no corte: pernil. Deverá ser 

transportada em condições que preservem tanto as 

características do alimento, como também, a 

qualidade do mesmo quanto às características 

especificadas a seguir. Durante o processamento 

deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos 

excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). A 

carne suína deverá apresentar-se livre de parasitos, 

sujidade e larva e de qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir 

qualquer alteração. Toda a carne deverá ter sido 

submetida aos processos de inspeção prescritos no 

RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto 

nº 30691, de 29/03/1952. contendo o peso máximo 

de 1 (um) kg do produto 

 Quilo 10.000   

78 BIFE DE HAMBÚRGUER BOVINO - Carne de 

bovino (65%), água, carne de suíno (9,6%), proteína 

de soja, gordura de suíno, cebola, sal, tecido 

conjuntivo de suíno, tecido conjuntivo de bovino, 

condimentos e intensificador de sabor: glutamato 

monossódico. 

 Quilo 1.000   

79 FILÉ DE MERLUZA congelado, sem pele, sem 

espinha, com 110 a 150 gramas cada, embalados 

em camadas separadas por filmes plásticos 

transparentes e atóxicos, acondicionados em caixas 

lacradas, limpas, secas, não violadas, que garanta a 

integridade do produto até o momento do consumo, 

contendo aproximadamente 20 kg, acondicionadas 

em caixas lacradas, a embalagem deverá contes 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto, 

número de registro no Ministério da 

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF 

e atender as especificações técnicas da NTA 09 do 

Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78. O produto 

 Quilo 6.000   
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deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) 

dias a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

80 CARNE BOVINA MOÍDA A PARTIR DE 

ACÉM/PALETA CONGELADA Carne moída, 

proveniente de machos de espécie bovina, sadios, 

abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de 

quarto dianteiro, manipulada em condições 

higiênicas satisfatórias, em peça, NÃO PODENDO 

ser mecanicamente separada fresca, aparada e 

apresentada nos cortes: acém/paleta. A carne moída 

em disco médio e deverá ser transportada em 

condições indicadas pela Portaria CVS/SP n° 6/99, 

preservando as características do alimento. A 

embalagem primária deverá ser a vácuo, tipo 

“Cryovac”, termo-encolhível, atóxica, transparente e 

resistente, termossoldada, contendo o peso máximo 

de 1 (um) kg do produto (Instrução Normativa n° 83, 

de 21/11/03, anexo II, item 8.2, publicada no D.O.U. 

de 24/11/2003, Seção I, página 29). 

 Quilo 10.000   

81 ACÉM BOVINO CONGELADO EM CUBOS Carne 

apresentada no corte - Acém, massa muscular 

situada entre o pescoço, o filé de costela e a costela 

do dianteiro proveniente de machos de espécie 

bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, 

procedente de quarto traseiro, manipulada em 

condições higiênicas satisfatórias, cortada em cubos 

de 3 x3 cm aparada Durante o processamento 

deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos 

excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). A 

carne bovina em cubo, Acém deverá apresentar-se 

com no máximo 5 (cinco) % de gordura total, produto 

livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer 

substância contaminante que possa alterá-la  ou 

encobrir qualquer alteração. Toda a carne deverá ter 

sido submetida aos processos de inspeção 

prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" 

- Decreto nº 30691, de 29/03/1952. A embalagem 

primária deverá ser a vácuo, tipo “Cryovac”, termo-

encolhível, atóxica, transparente e resistente, 

termossoldada, contendo 1 (um) quilo do produto. 

 Quilo 10.000   
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3. A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura, 

observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93. 

4. Prazo de validade da ata de registro de preços: 01 (um) ano. 

5. Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos 

relacionadas à execução do objeto, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais. 

6. Os materiais serão entregues pelo proponente no prazo fixado no edital do certame e seus anexos, sob 

pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

7. A presente Proposta Comercial, atualizada e ajustada ao preço final, após a fase de lance, acaso o 

proponente seja classificado como detentor do menor preço, será entregue no prazo de 02 (dois) dias úteis 

após adjudicação à empresa e lavratura da ata, no Setor de Licitações da Prefeitura de Visconde do Rio 

Branco. 

8. Os dados da empresa são os seguintes: 

a) Razão Social: ________________________________________________________ 

b) CNPJ nº: ___________________________Insc. Estadual nº.:_______________ 

c) Endereço: ______________________________________________________ 

d) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________ 

e) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________ 

f) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:____________________ 

9. Os Dados do responsável pela assinatura do contrato 

a) Nome Completo:_______________________________________________________ 

b) RG: ___________________________CPF .:________________________________ 

c) Estado Civil: _____________________ Nacionalidade:_________________________ 

d) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________ 

e) Endereço:____________________________________________________________ 

f) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________ 

g) Cargo na empresa:_____________________________________________________ 

82 MILHO PARA PIPOCA. Primeira qualidade. Isento 

de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem 

plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

de entrega do produto. Pacote com 500gr. 

 Pcte 1.000   

VALOR TOTAL  
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De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 

_______, ____ de ______________ de _______. 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Pregoeira  

 

Referência: Pregão Presencial nº 045/2022 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 

representada por ________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na 

empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão nº 045/2022, vem perante Vossa Senhoria 

DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação, encontrando-se, 

pois, em condições de cumprir todas as exigências do instrumento convocatório e da legislação. 

 

Atenciosamente.  

 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue junto ao credenciamento.  
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ANEXO VII 

Minuta de Ata de Registro de Preços 

TERMO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PREGÃO Nº 045/2022 PROCESSO Nº 120/2022 REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022 

FORNECEDOR: 

 

Aos --------dias do mês de ----------------de 2022, na cidade de Visconde do Rio Branco, no Estado de Minas 

Gerais, no prédio central da Prefeitura Municipal, situado na Praça 28 de Setembro, S/N, a Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.137.927/0001-33,neste ato 

representada pelo Exmo. Prefeito Municipal Luiz Fábio Antonucci Filho, residente, em Visconde do Rio 

Branco - MG, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa _______________com 

sede à_________________ inscrita no CNPJ sob o n.º ____________________, neste ato representada 

por ____________________, portador do CPF ________________, residente em__________________, 

doravante denominada CONTRATADA,têm justo e contratado, em decorrência do Edital Pregão n.º 

045/2022, Registro de Preços n.º 035/2022, oriundo do Processo Licitatório n.º 120/2022, nos termos do 

art. 11, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09 de junho de 1994, Decreto Municipal 

nº. 137/2013 de 04/09/2013 e Decreto Municipal nº 022/2003de 24/11/03, e das demais normas legais 

aplicáveis, que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes, em face da classificação das propostas 

apresentadas no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão, por deliberação da 

Pregoeira, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos constantes desta ata, a serem 

utilizados no Município, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa respectiva constante desta 

ata, cuja proposta foi vencedora, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem. 

1- DO OBJETO: 

Objeto a seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo, para composição do Quadro Geral de Registro 

de Preços de Gêneros Alimentícios, para as diversas Secretarias do Município, Manutenção do Programa 

Nacional de Alimentação em Creches e Escolas de Ensino Fundamental do Município, Ação da Saúde 

Coletiva, Combate a Carências Nutricionais, conforme especificações abaixo: 

 

 

 

2-DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1- A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 1 (um) ano a partir de sua assinatura. 

2.2-Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, 

durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os 

  LOTExx 

Item Cód. Qtde. Unid. Especificação Marca Valor 
Unit. 

Valor 
Total 
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produtos referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 

empresas registradas. 

2.3-Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 

que lhe foram impostas pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, 

garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

 
3-DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

3.1- A entrega dos produtos licitados será durante a vigência do Registro de Preços e em até 48 (quarenta 

e oito) horas imediatamente após a solicitação, mediante a Nota Fiscal, na condição CIF, de acordo com 

a solicitação da Secretaria Requisitante através da Ordem de Fornecimento e especificações de cada item. 

3.2 – A entrega dos produtos deverá ser efetuada no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação 

desta Prefeitura, à Rua Dona Augusto, nº 146, Bairro Barra dos Coutos, Parque de Exposição, ou em outro 

local previamente estabelecido na Ordem de Fornecimento. 

 3.3 – No recebimento dos produtos, serão observadas as disposições contidas nos art. 73 a 75 da LF 

8.666/93 e suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexos. 

3.4 – A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não está obrigada a consumir uma quantidade 

mínima, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento do fornecimento, que 

estará sempre condicionada às suas necessidades temporais. 

3.5 – As frutas e legumesdeverão ser de primeira, extra, “innatura”, apresentando grau de maturação 

adequado a manipulação, transporte e consumo, isenta de sujidade, parasitas e larvas, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA. 

3.6 – Os produtos hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros limpos e fechados; 

3.7 – Os produtos hortifrutigranjeiros deverão ser acondicionados em sacos plásticos transparentes dentro 

de caixas plásticas vazadas e limpos; 

3.8 – Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade, de tamanhos médios, tenros e as cascas na 

apresentarem rachaduras ou picadas de insetos; 

3.9 – Os produtos que não apresentarem de acordo com as especificações ou impróprios para o consumo 

deverão ser desenvolvidos e repostos no prazo máximo de 12 horas.  

3.10 – Todos os produtos deverão atender as normas de Qualidade no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar. 

3.11-Não será aceito entrega parcelada dos produtos descritos na Ordem de Fornecimento, caso isso 

ocorra, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a entrega total, não acarretando qualquer ônus para a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 
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3.12 – As carnes deverão ser congeladas, acondicionadas em sacos plásticos transparentes ou a vácuo em 

embalagens de 01 Kg transportadas em caixas plásticas fechadas e limpas. 

3.13 – O entregador das carnes deverá estar uniformizado e limpo; 

3.14 – As carnes deverão ser limpas, sem aparas e apresentarem o carimbo de inspeção Federal, IMA ou 

SIM. 

3.15 – As carnes que não apresentarem próprias para o consumo e com muita apara (maior que 10%) serão 

devolvidas e deverão ser repostas no prazo de 12 horas. 

 
4 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

4.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 
 
00008  02.001.000 04 122 0001 2.003 3.3.90.30.00            
  00023  02.002.000 04 124 0001 2.005 3.3.90.30.00               
  00040  02.003.000 03 092 0001 2.007 3.3.90.30.00             
  00052  02.003.000 03 092 0001 2.008 3.3.90.30.00             
  00071  02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.30.00           
  00087  02.004.000 04 122 0001 2.016 3.3.90.30.00             
  00094  02.004.000 04 122 0001 2.018 3.3.90.30.00               
  00100  02.004.000 04 122 0001 2.019 3.3.90.30.00               
  00106  02.004.000 04 122 0001 2.022 3.3.90.30.00               
  00109  02.004.000 04 122 0001 2.024 3.3.90.30.00             
  00114  02.004.000 04 122 0001 2.046 3.3.90.30.00                     
  00121  02.004.000 04 122 0001 2.255 3.3.90.30.00            
  00129  02.004.000 04 128 0001 2.026 3.3.90.30.00             
  00138  02.004.000 06 181 0003 2.027 3.3.90.30.00            
  00144  02.004.000 06 181 0003 2.028 3.3.90.30.00            
  00150  02.004.000 06 181 0003 2.029 3.3.90.30.00            
  00162  02.004.000 22 661 0007 2.287 3.3.90.30.00            
  00181  02.005.000 04 122 0001 2.037 3.3.90.30.00             
  00199  02.005.000 04 126 0001 2.289 3.3.90.30.00             
  00219  02.006.000 04 122 0001 2.040 3.3.90.30.00            
 
 
 
 
 
 00231  02.006.000 04 122 0001 2.042 3.3.90.30.00           
  00239  02.006.000 15 451 0007 2.043 3.3.90.30.00           
  00243  02.006.000 15 451 0007 2.044 3.3.90.30.00           
  00247  02.006.000 15 451 0007 2.045 3.3.90.30.00               
  00250  02.006.000 15 451 0007 2.292 3.3.90.30.00            
  00256  02.006.000 16 481 0007 2.293 3.3.90.30.00                   
  00270  02.006.000 17 511 0007 2.058 3.3.90.30.00            
  00276  02.006.000 17 512 0007 2.061 3.3.90.30.00             

  00281  02.006.000 24 722 0007 2.065 3.3.90.30.00             
  00286  02.006.000 25 752 0007 2.067 3.3.90.30.00            
  00290  02.006.000 26 451 0007 2.261 3.3.90.30.00                 
  00294  02.006.000 26 782 0007 2.296 3.3.90.30.00           
 00312  02.007.000 04 122 0001 2.075 3.3.90.30.00           
  00327  02.007.000 06 182 0004 2.031 3.3.90.30.00             
  00331  02.007.000 06 182 0010 2.091 3.3.90.30.00             
  00336  02.007.000 18 541 0009 2.083 3.3.90.30.00            
  00340  02.007.000 18 541 0009 2.084 3.3.90.30.00              
  00348  02.007.000 18 541 0009 2.088 3.3.90.30.00            
  00351  02.007.000 18 541 0009 2.089 3.3.90.30.00            
  00356  02.007.000 20 606 0008 2.080 3.3.90.30.00               
  00359  02.007.000 20 606 0008 2.081 3.3.90.30.00           
  00378  02.008.001 10 122 0001 2.093 3.3.90.30.00            
  00394  02.008.002 10 122 0001 2.098 3.3.90.30.00               
  00402  02.008.002 10 122 0001 2.257 3.3.90.30.00           
  00409  02.008.002 10 122 0001 2.283 3.3.90.30.00             
  00421  02.008.001 10 301 0011 2.099 3.3.90.30.00         
  00438  02.008.001 10 302 0012 2.114 3.3.90.30.00           
  00462  02.008.001 10 303 0013 2.121 3.3.90.30.00            
  00477  02.008.001 10 303 0013 2.121 3.3.90.30.00 
  00488  02.008.001 10 305 0014 2.269 3.3.90.30.00           
  00498  02.008.001 10 305 0014 2.300 3.3.90.30.00           
  00505  02.008.001 10 306 0015 2.126 3.3.90.30.00             
  00525  02.009.001 12 122 0001 2.129 3.3.90.30.00            
  00541  02.009.001 12 122 0001 2.143 3.3.90.30.00               
  00546  02.009.001 12 122 0001 2.285 3.3.90.30.00               
  00551  02.009.001 12 243 0016 2.136 3.3.90.30.00             
  00556  02.009.001 12 243 0016 2.252 3.3.90.30.00           
  00566  02.009.001 12 362 0019 2.251 3.3.90.30.00            
  00581  02.009.001 12 363 0019 2.175 3.3.90.30.00            
  00589  02.009.001 12 364 0019 2.177 3.3.90.30.00             
  00600  02.009.002 12 361 0017 2.302 3.3.90.30.00           
  00608  02.009.002 12 361 0018 2.184 3.3.90.30.00                   
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  00616  02.009.002 12 365 0017 2.188 3.3.90.30.00            
  00625  02.009.002 12 365 0018 2.189 3.3.90.30.00            
  00627  02.009.002 12 367 0018 2.151 3.3.90.30.00             
  00635  02.009.002 12 367 1000 2.303 3.3.90.30.00            
  00643  02.009.003 12 243 0016 2.131 3.3.90.30.00           
  00654  02.009.003 12 361 0017 2.137 3.3.90.30.00            
  00664  02.009.003 12 361 0017 2.145 3.3.90.30.00            
  00665  02.009.003 12 361 0017 2.148 3.3.90.30.00            
  00676  02.009.003 12 361 0017 2.277 3.3.90.30.00             
  00682  02.009.003 12 361 0018 2.150 3.3.90.30.00           
  00685  02.009.003 12 365 0016 2.132 3.3.90.30.00           
  00695  02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.30.00           
  00703  02.009.003 12 365 0017 2.159 3.3.90.30.00            
  00706  02.009.003 12 365 0018 2.163 3.3.90.30.00           
  00710  02.009.003 12 367 0018 2.164 3.3.90.30.00            
  00722  02.009.003 12 367 1000 2.167 3.3.90.30.00                   
  00747  02.010.001 13 122 0001 2.192 3.3.90.30.00            
  00765  02.010.002 13 391 0021 2.198 3.3.90.30.00             
  00768  02.010.002 13 391 0021 2.199 3.3.90.30.00            
  00774  02.010.002 13 391 0021 2.201 3.3.90.30.00             
  00777  02.010.002 13 391 0021 2.260 3.3.90.30.00                   
  00783  02.010.002 13 392 0021 2.200 3.3.90.30.00             
  00791  02.010.003 13 392 0021 2.208 3.3.90.30.00            
  00795  02.010.003 13 392 0021 2.209 3.3.90.30.00             
  00801  02.010.003 13 392 0021 2.210 3.3.90.30.00             
  00804  02.010.003 13 392 0021 2.211 3.3.90.30.00            
  00807  02.010.003 13 392 0021 2.212 3.3.90.30.00             
  00811  02.010.003 13 392 0021 2.213 3.3.90.30.00            

  00814  02.010.003 13 392 0021 2.266 3.3.90.30.00             
  00819  02.010.003 13 392 0021 2.306 3.3.90.30.00           
  00822  02.010.003 13 392 0021 2.307 3.3.90.30.00             
  00826  02.010.004 13 695 0020 2.194 3.3.90.30.00             
  00830  02.010.004 13 695 0020 2.195 3.3.90.30.00             
  00834  02.010.005 27 811 0022 2.203 3.3.90.30.00             
  00843  02.010.005 27 812 0022 2.205 3.3.90.30.00            
  00850  02.010.005 27 813 0022 2.207 3.3.90.30.00             
  00869  02.011.001 08 122 0001 2.222 3.3.90.30.00            
  00887  02.011.001 08 122 0001 2.310 3.3.90.30.00           
  00895  02.011.001 08 243 0024 2.240 3.3.90.30.00             
  00905  02.011.001 08 243 0024 2.273 3.3.90.30.00                 
  00912  02.011.001 08 244 0024 2.225 3.3.90.30.00               
  00922  02.011.001 08 244 0024 2.226 3.3.90.30.00            
  00932  02.011.001 08 244 0024 2.228 3.3.90.30.00            
  00936  02.011.001 08 244 0024 2.230 3.3.90.30.00            
  00940  02.011.001 08 244 0024 2.231 3.3.90.30.00             
  00944  02.011.001 08 244 0024 2.232 3.3.90.30.00            
  00947  02.011.001 08 244 0024 2.233 3.3.90.30.00             
  00950  02.011.001 08 244 0024 2.234 3.3.90.30.00             
  00953  02.011.001 08 244 0024 2.235 3.3.90.30.00             
  00956  02.011.001 08 244 0024 2.236 3.3.90.30.00             
  00960  02.011.002 08 243 0024 2.241 3.3.90.30.00             
  00965  02.011.002 08 243 0024 2.243 3.3.90.30.00               
  00969  02.011.003 08 241 0024 2.239 3.3.90.30.00            
  00972  02.011.003 08 241 0024 2.262 3.3.90.30.00               
  00975  02.011.003 08 241 0024 2.286 3.3.90.30.00           

 
 
5- FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento, mediante a respectiva Nota 

Fiscal, com aceite da Unidade Requisitante. 

5.2-Para o pagamento da Contratada, deverá ser comprovada a regularidade nos recolhimentos de INSS e 

do FGTS; 

5.3-A falta de quaisquer documentos supra citados, acarretará o atraso no processamento do crédito, até 

que a entrega da documentação seja regularizada, sendo que, neste caso, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a regularização, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco. 

 
6 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

6.1 – O valor contratado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico - financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93; 
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6.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 

imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de 

seu impacto nos custos do Compromisso de fornecimento e ainda dos documentos fiscais que comprovem 

e/ou justifiquem a revisão nos valores contratados. 

 
7 - RESPONSABILIDADES  

7.1 – DA CONTRATANTE: 

a) Cumprir rigorosamente as condições e prazos de pagamentos; 

b) Proceder a fiscalização e acompanhamento durante a execução, comunicando imediatamente à 

contratada, qualquer irregularidade encontrada. 

7.2 – CONTRATADA: 

a) Cumprir dentro do prazo de vigência, as obrigações assumidas; 

b) Substituir imediatamente, às expensas, no total ou em parte, o objeto ora contratado, em que se 

verificarem quaisquer tipos de irregulares, e/ou fora do padrão normal de fornecimento, contrariando as 

normas. 

7.3 – A CONTRATADA neste ato assume perante a CONTRATANTE, a responsabilidade civil e criminal, 

relativamente a quaisquer danos que o objeto contratado e por ela fornecido, venha causar devido à má 

qualidade dos mesmos; 

7.4 – A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto da presente Ata. 

 
8 - SANÇÕES 

8.1 – O descumprimento total ou parcial das cláusulas constantes nesta ata ou das obrigações assumidas 

pela contratada, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, caracterizará 

a inadimplência da adjudicatária contratada, sujeitando-se às seguintes penalidades previstas na Lei 

8.666/93 e suas alterações: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado de 

fornecimento, pela recusa em assiná-lo após regularmente convocada até cinco dias, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total da 

ata, por dia de inadimplência, até o limite de 02(dois) dias úteis, no fornecimento do objeto desta, ata 

caracterizando a inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da ata 

pela inadimplência, caracterizando a inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) cancelamento da Ata de Registro de Preços. 

8.2 – As penalidades previstas neste subitem tem caráter de sanção administrativa, consequentemente, a 

sua aplicação não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e não 

exime a empresa contratada da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha 

acarretar à Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 
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8.3 – O recolhimento das multas far-se-á em documento expedido pela Fazenda Pública Municipal, devendo 

efetivar-se no prazo de 10 (dez) dias corridos da notificação, ou ainda, quando for o caso, cobrados 

judicialmente. 

8.4 – A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a ata, deixar de 

entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento do 

fornecimento do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o 

Município de Visconde do Rio Branco e será descredenciado do CRC Municipal, pelo período de 02(dois) 

anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, na ata e nas demais cominações 

legais. 

 
9-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1-A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

9.1.1-Pela Administração quando: 

a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração 

não aceitar sua justificativa; 

c) a detentora der causa a rescisão administrativa da ata decorrente de Registro de Preços, a critério 

da Administração; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial decorrente de registro de preços, se 

assim for decidido pela Administração; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

9.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo 

de administração da presente Ata de Registro de Preços; 

9.2.1 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 

por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o 

preço registrado a partir da publicação. 

9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitada de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 , incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº8.666/93, 

alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com a 

antecedência de 30(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades legais, casonão 

aceitas as razões do pedido. 

 
10 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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10.1. Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços os Órgãos Não Participantes, por meio de 

adesão, conforme definições constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital, e do Decreto n.º 

7.982/13.  

10.2. Os órgãos e entidades não participantes do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso desta 

Ata de Registro de Preços, por meio de adesão deverão manifestar seu interesse junto a Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco, desde que devidamente comprovada a vantajosidade da adesão, 

observando as regras estabelecidas no Decreto n.º 7.982/13, na Lei n.º 8.666/93, no que couber, e ainda o 

seguinte:  

10.2.2. As aquisições ou contratações adicionais por parte de Órgãos Não Participantes, na forma do art. 22 

do Decreto n.º 7.982/13, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 

quantitativos totais fixados na Cláusula Segunda, por item, assim como a totalidade das adesões não 

poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independente do número de Órgãos Não 

Participantes que aderirem.  

10.2.3. Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas nesta ata de registro de preços, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de solicitação de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata, assumidas com o Órgão Gerenciador.  

10.3. A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, na condição de Órgão Gerenciador do Registro de 

Preços, poderá decidir unilateralmente por suspender a utilização desta Ata por parte dos órgãos/entidades 

interessados e, ainda, negar os pedidos de adesão recebidos, nos casos em que se verificar o 

descumprimento das regras e especificações do Termo de Referência, e os termos desta Ata, e também em 

outros casos de interesse público, devidamente fundamentados, até que seja comprovada a regularização 

dos fatos que verem dado causa à suspensão. 

 
11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 045/2022 e a proposta da empresa classificada no certame 

supramencionado. 

11.2 – Fica declarado, que o preço registrado na presente Ata é válido por um ano, contando a partir de sua 

assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada do Pregão 

em epígrafe. 

11.3 – Fica eleito o foro desta Comarca de Visconde do Rio Branco para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente Ata. 

11.4 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços 

nº022/2003 na modalidade de Pregão nº 137/2013, a Lei Federal nº10.520/02 e subsidiariamente a Lei 

Federal nº8.666/93, com as demais normas aplicáveis. 

Nada mais havendo a ser declarado, fica encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada vai assinada 

pelas partes, em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Visconde do Rio Branco,-------------de --------------de 2022. 

 

Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 
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Representante 

Empresa 

 

TESTEMUNHAS:1- ________________________    2-____________________________ 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Processo nº. 120/2022 – Pregão Presencial nº. 045/2022 

 

 

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por seu 

representante legal o Sr. (a) _____________________________, portador da cédula de identidade 

nº________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do 

disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os 

requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no 

Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do Artigo 3º da 

Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Local e Data 

 

Nome 

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
PROCESSO Nº. PRC 120/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2022 

  
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 

(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins 

do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 

independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) 

antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

___________________________, ___ de _______________ de __________ 

 

 

      ______________________________ 

Representante legal da licitante 

 


