PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215

A empresa interessada na participação do Processo N° 119/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO N°
054/2021 deverá preencher as informações solicitadas neste formulário, e remetê-lo para o
Departamento de Compras e Licitações via e-mail licitacao@novatrento.sc.gov.br, caso contrário a
Prefeitura Municipal de Nova Trento exime-se da obrigação de comunicar diretamente ao
interessado, possíveis alterações no Edital, bem como prestar esclarecimentos.

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2021

EMPRESA: ________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

CNPJ DA EMPRESA: ________________________________________________

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: ______________________________________

TELEFONE: ( ) _______________________________

E-MAIL: _______________________________________

Nova Trento, __________ de _________________ de 2021.

_____________________________________
Assinatura e Carimbo da Empresa

Nome Legível: ________________________________

PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215

PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2021

DATA DE ABERTURA: 28/09/2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ AS 8:30 HORAS DO DIA 28/09/2021
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 9:00 HORAS.
LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC. Endereço Eletrônico: bnc.org.br.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA TRENTO, PRAÇA DEL COMUNE, 126 – CENTRO – SETOR DE LICITAÇÕES, CEP
88.270-000.

O Município de Nova Trento, através da Secretaria de Educação, comunica aos interessados que
fará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob a modalidade de Pregão, nos
termos da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019, Decreto Municipal n° 003/2013, da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações.

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
Justifica-se a necessidade de realizar PREGÃO ELETRÔNICO, em face das peculiaridades da
contratação, decorrentes da necessidade de serem realizadas gestões imediatas e a oportunidade do
contato direto entre administração e fornecedor, trata-se o objeto desta, de bem de uso comum.

I - OBJETO
1.1. - A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE
ALIMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, PARA O SEGUNDO
SEMESTRE DO ANO LETIVO 2021, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
ESTIMADAS CONSTANTES DO ANEXO I.
1.2. – Integram o presente edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
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Anexo II – Proposta de Preços;
Anexo III – Minuta do Contrato;
Anexo IV – Declaração de Atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo V – Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação;
Anexo VI – Declaração de não emprego a Menor de Idade;
Anexo VII – Declaração que conhece e aceita o inteiro teor do edital;
Anexo VIII – Termo de Adesão – BNC.

II - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
2.2. - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras.
2.3. - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
2.4. - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sido declarada inidônea por órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal
ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
2.5. - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à
Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o
fechamento do recebimento das propostas.
2.6. - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador
devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão,
conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (Anexo VI);
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras
(Anexo VI);
2.7. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante participante do
certame, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente
ao plano definido pela Bolsa Nacional de Compras e contratado pelo licitante, a título de taxa pela
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utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento
operacional da BNC – Bolsa Nacional de Compras, Anexo VI.
2.8. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem obter os benefícios atribuídos
pela Lei Complementar 123/2006, de 15/12/2006, deverão pleitear o mesmo de acordo com os
ditames daquele diploma legal.
2.9. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução ou liquidação, as empresas estrangeiras que não funcionem no país e aqueles
que tenham sido declarados inidôneos ou que estejam cumprindo suspensão do direito de licitar ou
contratar com a Administração, conforme inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93.
2.10. Também não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua
forma de constituição;
2.11. A participação no presente certame implica no reconhecimento quanto a inexistência de
qualquer fato impeditivo para participar em licitações, bem como celebrar contratos com a
administração pública.
2.12. - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
2.13. - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante;
2.14. - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.15. - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação.
2.16. - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
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agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
2.17. - Não poderão participar desta licitação os interessados:
2.17.1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
2.17.2 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.17.3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.17.4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
2.17.5 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
2.18. - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Pinhais/PR (41) 3557-2301, ou através da
Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.
III – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS
3.1. - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente
credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para
formular lances de preços e praticar demais atos e operações no Endereço Eletrônico: bnc.org.br.
3.2. - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou
através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
3.3. - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.
3.4. - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC Bolsa Nacional de Compras.
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3.5. - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de
Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
3.6. - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

IV - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2. - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
4.3. - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
4.4. - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.5. - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.6. - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
4.7. - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

V - PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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5.1. - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
5.1.1 - Valor unitário
5.1.2 - Marca;
5.1.3 - Fabricante;
5.2. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.3. - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
5.4. - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5. - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.6. - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BNC, se o produto
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência
indicados no Termo de Referência.
5.7. - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
5.7.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
5.8. PARA FORMATAÇÃO DOS PREÇOS, DEVERÃO SER CONSIDERADOS AS
DESCRIÇÕES

COMPLETAS

DESTE

EDITAL (ANEXO

I).

NO

SISTEMA AS

DESCRIÇÕES SÃO REDUZIDAS E SIMPLIFICADAS.

VI - ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
6.2.3. A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$
1,00 (um real).
6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e
objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para cada lote.
6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de

PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215

tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
6.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
6.13. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. Após o término
dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
6.14. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.
6.15. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
6.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
6.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
às margens de preferência, conforme regulamento.
6.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:
a) no país;
b) por empresas brasileiras;
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c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
6.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
6.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
6.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.31.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas (duas horas),
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.
6.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
7.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
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acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita;
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de não aceitação da proposta.
7.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.
7.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da
solicitação.
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
7.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada
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a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.01.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII - DA HABILITAÇÃO
8.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
8.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com
prazo de validade vencido.
8.1.2. Os documentos deverão ser apresentados com impressão apenas no anverso (frente) das
folhas, não sendo aceitas quaisquer impressões no verso das folhas.
8.1.2.1. O descumprimento do item 8.1.2 não será motivo de inabilitação do proponente.
8.1.3. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o
órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias contados a partir
da data de emissão. Este prazo não se aplica a comprovações de capacidade.
8.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
Para comprovação da habilitação jurídica:
8.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) cédula de identidade, quando for o caso;
b) atos constitutivos, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na forma da lei;
c) no caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser apresentados
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acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;
d) registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou
domicílio da Licitante;
e) no caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
f) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.
g) Cópia do Alvará do Sanitário, em vigência.
8.2.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (CF, Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei
nº 9.854/99) modelo Anexo VI;
b) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração,
conforme modelo sugerido no Anexo V;
c) Declaração de que conhece e aceita o edital – Anexo VII.
8.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com
prazo de vigência de no máximo 60 dias.
ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a
partir de 01/04/2019, as certidões dos modelos “Cível” e “Falência, Concordata e Recuperação
Judicial”, deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão
ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.
8.2.4 - REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA:
a) Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela
Receita Federal ou no Cadastro de Pessoas Físicas da mesma entidade (CPF), se a empresa é
individual;
b) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, emitido pela Caixa
Econômica Federal;
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c) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e INSS, de acordo com Portaria MF 358 de
05/09/2014;
d) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado;
e) Certidão Negativa de Débitos do município sede da empresa;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440
de 07 de julho de 2011.
8.3. - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.
8.4. - Não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
8.5. - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.6. - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.7. - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

IX - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
9.1.1 - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
9.1.2 - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
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fins de pagamento.
9.2. - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
9.2.1. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
9.3. - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
9.3.1. - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
9.4. - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
9.5. - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.
9.6. - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
X - DOS RECURSOS
10.1. - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
10.2. - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
10.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
10.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
10.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
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apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.3. - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.4. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

XI - DAS PENALIDADES
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar o empenho, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002 , pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações
legais.
11.2. Outras Penalidades: o atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará o fornecedor às
penalidades previstas no Art. 86 e 87 da Lei 8666/93, que será:
a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
11.3. A convocação para a retirada da Nota de Empenho, caso se fizer necessário, será feita
mediante publicação no DOM/SC (Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina) no seguinte
endereço eletrônico: https://www.diariomunicipal.sc.gov.br. O DOM/SC é o órgão oficial da
Prefeitura de Nova Trento para publicações legais.
11.4. Todas as penalidades, bem como notificações, serão publicadas no DOM/SC que é o órgão
oficial da Prefeitura de Nova Trento para publicações legais.
XII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
12.1. Conforme previsto nos arts. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019, até 3 (três) dias úteis
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antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.
12.1.1. Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnações referentes ao processo licitatório
serão enviados somente por meio eletrônico, através do Endereço Eletrônico: bnc.org.br
12.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados
da data de recebimento da petição, conforme estabelecido nos §§ 1º dos arts. 23 e 24 do Decreto
Federal nº 10.024/2019, poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos.
12.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
12.1.4.As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.
12.2. Conforme previsto no art. 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, no art. 44 do Decreto
Federal n° 10.024/2019, declarado o vencedor qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, através de formulário próprio do sistema eletrônico,
explicitando sucintamente suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razões do 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.
12.2.1. As razões e contrarrazões deverão ser encaminhadas somente por meio eletrônico,
através do Endereço Eletrônico: bnc.org.br
12.2.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o
direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
12.2.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
12.2.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.2.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias.
12.2.6. Decairá do direito de interpor recurso perante a Administração, aquele que aceitando
os termos desta licitação sem objeção, venha apontar, de forma extemporânea, falhas ou
irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
12.2.7. Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao
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licitante vencedor.
12.3. Ocorrendo pedido de esclarecimentos, impugnação ou recurso de caráter meramente
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente
poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei
10.520/2002 e legislação vigente.
12.4. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderão ser
consultados no Endereço Eletrônico: bnc.org.br. que será atualizado a cada nova etapa do pregão.

XIII - DA DOTAÇÃO
13.1. As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos orçamentários
para 2021.
Órgão: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2.010 Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental
34 – 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.37.000031 Merenda Escolar – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade: 2.011 Oferta de Merenda Escolar – Creche
36 – 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.37.000033 Merenda Escolar – Creche
36 – 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.37.000034 Merenda Escolar Ensino Especial
Projeto/Atividade: 2.012 Oferta de Merenda Escolar – Pré-Escola
38 – 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.37.000032 Merenda Escolar – Ensino Infantil

XIV - DO PAGAMENTO
14.1 O pagamento será efetuado à vista, a contar do recebimento definitivo do objeto da licitação e
da documentação fiscal, devidamente atestada pela administração.
14.2 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

XV - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
15.1 – A entrega será de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Educação ao
Comércio vencedor para as Unidades Escolares citadas no Anexo I – Item 1 deste edital, de acordo
com a Autorização de Fornecimento. As entregas serão feitas até duas vezes por semana, de acordo
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com uma programação de entrega. Se este dia for feriado ou ponto facultativo, a entrega será no dia
anterior ou subsequente (conforme prévia solicitação).

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O presente edital e anexos estão disponibilizados na Diretoria de Compras, da Prefeitura
Municipal de Nova Trento.
16.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de proposta e/ou apresentação
de documentação relativa ao presente certame.
16.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
16.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no
Parágrafo 1º, Art. 65, Lei nº 8.666/93 e Parágrafo 2º, Inciso II, Art. 65, Lei nº 9648/98.
16.5. A recusa em retirar Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de
recebimento da notificação, sem justificativa por escrito e aceita pela Diretoria de Compras, restará
caduco o seu direito de vencedor, sujeitando-se às penalidades aludidas no capítulo VII deste edital.
16.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá 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 diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo.
16.7. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o
resultado da licitação submetido ao Chefe do Poder Executivo para o procedimento de
homologação.
16.8. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus
termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar
falhas e irregularidades que o viciem.
16.9. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações
contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas, por escrito, a Diretoria de Compras da
Prefeitura de Nova Trento – (48) 3267-3211 / 3267-3213.
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Nova Trento/SC, 30 de agosto de 2021.

__________________________
FERNANDO SENS
Pregoeiro
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AN E X O I
TERMO DE REFERENCIA

1 - DAS UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS:
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FRANCISCO JOÃO VALLE
ENDEREÇO: RUA ALFERES, TRINTA RÉIS, CEP 88270-000
FONES: (048) 3267-1288 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: MATUTINO E VESPERTINO

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOÃO BAYER SOBRINHO
ENDEREÇO: RUA GERAL CLARAÍBA, CEP 88270-000
FONES: (048) 3267-2109 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: MATUTINO E VESPERTINO

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE JOSÉ DA POIAN
ENDEREÇO: RUA GERAL SALTO, CEP 88270-000
FONE: (048) 9184-4364 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: MATUTINO

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE AGUTI
ENDEREÇO: RUA GERAL AGUTI, CEP 88270-000
FONE: (048) 3267-3257 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: MATUTINO E VESPERTINO

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO VALLE, 170 – CENTRO
FONE: (48) 3267-3259/3267-3260
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: MATUTINO E VESPERTINO

CRECHE MUNICIPAL CIRANDA CIRANDINHA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DALSENTER, 86 – BAIRRO TRINTA RÉIS
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FONE: (48) 3267-3264
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: MATUTINO E VESPERTINO

CRECHE MUNICIPAL CLARAÍBA
ENDEREÇO: RUA GERAL CLARAÍBA, S/Nº – DISTRITO DE CLARAÍBA
FONE: (48) 3267-7014
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: MATUTINO E VESPERTINO

CRECHE MUNICIPAL ESPRAIADO
ENDEREÇO: RUA BRUSQUE, S/Nº – BAIRRO ESPRAIADO
FONE: (48) 3267-3262
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: MATUTINO E VESPERTINO

CRECHE MUNICIPAL SANTO ANTONIN
ENDEREÇO: RUA CLEMENTE DEMONTI, Nº 78 – BAIRRO PONTA FINA NORTE
FONE: (48) 3267-3261
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: MATUTINO E VESPERTINO

2. OBJETIVO
Aquisição parcelada de ALIMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO
para o segundo semestre do ano de 2021.

3. DA ENTREGA
A entrega será de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Educação ao Comércio
vencedor para as Unidades Escolares citadas no Anexo I - Item 1 deste edital, de acordo com a
Autorização de Fornecimento. As entregas serão feitas até duas vezes por semana, de acordo com
uma programação de entrega. Se este dia for feriado ou ponto facultativo, a entrega será no dia
anterior ou subsequente (conforme prévia solicitação).

4. DA QUANTIDADE
A quantidade a ser entregue será de acordo com a Autorização de Fornecimento, semanalmente,
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toda 6ª feira, de acordo com a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Educação. Conforme
solicitação das Escolas, poderá haver alteração nas quantidades solicitadas e dia de entrega.

5. DO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS
O transporte das mercadorias licitadas, será feito pelo Comércio vencedor da Proposta, com veículo
de sua propriedade, próprio para o transporte de alimentos, sem ônus para a Prefeitura Municipal
de Nova Trento.

6. DO PAGAMENTO
O Pagamento em até 30 dias, após entrega e apresentação da Nota Fiscal.

7. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por conta da Previsão
Orçamentária prevista para o ano de 2021.

8. DO REAJUSTE
Os Preços poderão ser reajustados visando o equilíbrio econômico financeiro do contrato conforme
disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.

9. METODOLOGIA / ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
9.1. A Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação emitirá Autorização de Fornecimento
que será enviada aos licitantes vencedores via e-mail.
9.2. Todos os produtos deverão estar no terço inicial dos seus prazos de validade, quando da
entrega dos mesmos, não sendo aceitos produtos com data de validade fora da especificação
solicitada.
9.3. Todos os produtos, quando da entrega, serão analisados e as especificações do edital serão
observadas, qualquer divergência entre o produto e a especificação do edital será comunicado à
empresa e esta terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para sanar o problema, sob pena de
desclassificação.
9.4. Os produtos deverão sem entregues conforme a especificação detalhada – constante da lista de
produtos do Anexo I – Termo de Referência – Item 12.
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10. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
10.2. - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
10.3. - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
10.4. - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
10.5. - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
10.6. - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
10.7. - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
11. DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE PRODUTOS – MERENDA ESCOLAR
Visando atender a legislação do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), Resolução
FNDE/CD nº 26, de 17 de junho de 2013, Art. 33, Inciso 5º:
A Entidade executora, prevê em edital da licitação ou na chamada pública a apresentação de
amostras pelo licitante vencedor, para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais
deverão ser submetidas a análises necessárias, imediatamente após a fase de habilitação.
Desta forma, a Entidade Executora poderá solicitar amostras de alguns produtos ao(s) licitante(s)
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vencedor(es), que deverão ser entregues em local e horário estipulados pela Secretaria de Educação.
As empresas que desejarem acompanhar as análises poderão fazê-lo no dia e horário estipulado para
o início das análises.
Em caso de reprovação dos produtos no teste sensorial deve-se chamar o segundo lugar, e assim por
diante.

Relação de produtos com suas quantidades que deverão ser entregues para a realização dos testes:
Achocolatado em pó (400g), Biscoito doce amanteigado (330g), Biscoito tipo Maria
(400g), Biscoito de leite (400g), Bolacha pãozinho de mel (400g), Bolacha salgada água
e sal (400g), Bolacha salgada gergelim (400 g), Biscoito doce sem glúten e sem lactose
(150 g), Café (500g), Granola (1 kg), Macarrão Penne Sêmola (500g), Macarrão
Parafuso Sêmola (500g), Extrato de tomate (340g), Colorau (100g), Doce de Frutas
(400 g), Doce de leite (400 g), Farinha de milho pré-cozida (500 g), Maionese (500g),
Nata (400 g), Leite integral tetra pack (litro), Leite de soja sem sabor tetra pack
(litro), Iogurte integral natural (1 litro), Iogurte sabores diversos (1 litro), Carne
moída - patinho sem osso (500g), Filé de peixe - cação (500 g), Linguiça Toscana (1
kg).

A equipe de avaliação sensorial no processo licitatório é constituída por 06 pessoas, formando o
comitê para avaliação sensorial em processos licitatórios e/ou processo de compra da Agricultura
Familiar, devendo todas assinarem um relatório de avaliação sensorial.

Conforme padrão do Manual para aplicação dos Testes de Aceitabilidade do PNAE, os testes
sensoriais no processo licitatório para a aquisição de gêneros alimentícios, devem ser baseados no
Teste Dentro-Fora, onde cada provador vota se o produto está apto para seu uso na alimentação
escolar (Dentro) ou não (Fora), conforme modelo de ficha abaixo.
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Modelo da ficha do teste “dentro-fora”
Nome do provador: _____________________________________data:_____________
Produto:_______________________________________________________________
Teste “Dentro-Fora”

Por favor, avalie a amostra do produto que você está recebendo e indique no espaço correspondente, se a
amostra está dentro ou fora dos atributos, de acordo com os conceitos aprendidos durante o treinamento.
( ) Dentro ( ) Fora

Comentários:______________________________________________________________

Em caso de reprovação dos produtos no teste sensorial deve-se chamar o segundo lugar.

A equipe do comitê de análise sensorial vai comparar as características que constam na
embalagem/rótulo das amostras com a descrição do edital. Se está de acordo, os produtos que
necessitam de preparo para o seu consumo, serão preparados conforme instruções da embalagem e
todas as amostras serão avaliadas, conforme padrão abaixo:

Achocolatado

Dentro

Fora

Aparência (cor)

Chocolate escuro

Esbranquiçada

Sabor

Característico chocolate

Estranho, fraco, muito doce

Textura

Homogêneo

Presença de grânulos
grosseiros

Diluição em leite

Fácil mistura com o leite

Biscoitos (doces e salgados)/ Dentro

Não mistura bem no leite

Fora

Granola
Aparência (cor)

Muito característica

Pouco característica
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Sabor

Característico

Pouco ou muito intenso

Textura (fraturabilidade)

Muito crocante

Pouco crocante

Adesividade

Pouca força para remover o Muita força para remover o
amido que adere na boca

amido que adere na boca

Café

Dentro

Fora

Aparência ( cor)

Característica

Muito fraca

Sabor

Característico

Pouco ou muito intenso

Gosto amargo

Pouco gosto amargo

Muito gosto amargo

Macarrão Penne/Parafuso Dentro

Fora

Aparência ( cor)

Pouco esbranquiçada

Muito esbranquiçada

Sabor

Sem sabor residual

Com sabor residual cru

Textura (mastigabilidade)

Fácil mastigação

Difícil mastigação (muito
tempo requerido para
mastigar)

Colorau

Dentro

Fora

Aparência (cor)

Muito característica,

Pouco característico, fraco

vermelha
Sabor

Característico

Gosto estranho

Extrato tomate

Dentro

Fora

Aparência (cor)

Vermelha intensa

Alaranjada, vermelho pálido

Sabor

Característico

Gosto estranho

Doces de fruta e de leite

Dentro

Fora

Aparência

Muito característica

Pouco característica

Sabor

Característico

Gosto estranho

Textura

Característica

Pouco cremosa, dura
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Maionese

Dentro

Fora

Aparência (cor)

Muito característica

Pouco característico

Sabor

Característico

Gosto estranho

Textura (cremosidade)

Bem cremosa

Aguada

Leite integral de vaca e de

Dentro

Fora

Aparência (cor)

Branco

Acinzentado

Sabor (sabor ácido)

Pouco sabor ácido

Muito sabor ácido

Textura (presença grumos)

Sem presença de grumos

Com presença de grumos

Iogurtes/Nata

Dentro

Fora

Aparência ( cor)

Específica para o sabor

Diferente para o sabor

Sabor ( sabor ácido e da

Pouco sabor ácido e sabor da Muito sabor ácido e pouco

fruta)

fruta

sabor da fruta

Textura ( presença grumos)

Sem presença de grumos

Com presença de grumos

Carne bovina moída

Dentro

Fora

soja tetra pack

Aparência ( presença gordura Pouca gordura e cartilagem Muita gordura e cartilagem
e cartilagem)

aparentes

aparentes

Aroma

Aroma característico

Aroma não característico

Textura ( dureza)

Pouca dureza

Muita dureza

Suculência

Muita suculência

Pouca suculência

Sabor

Sabor não rançoso

Sabor rançoso

Peixe

Dentro

Fora

Aparência (cor)

Branca nacarada

Amarelada esverdeada

Aroma

Aroma característico

Aroma não característico

Textura ( dureza)

Firme

Amolecido

Suculência

Muita suculência

Pouca suculência

Sabor

Sabor não rançoso

Sabor rançoso
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Os provadores farão seu julgamento e então serão computadas as porcentagens de julgamentos
“dentro” e “fora”. Com base nestes resultados a coordenação da alimentação escolar, pode tomar a
decisão de aprovar ou não o produto, o índice para aprovação é de no mínimo 85% de julgamentos
“dentro”.

12. PREÇOS MÁXIMOS ACEITOS
A proposta não poderá apresentar valor unitário do Item superior ao estimado em tabela abaixo.
O cálculo da despesa foi efetuado com base no valor de mercado.
Na proposta de preços informar as marcas dos produtos.
12.1 Os produtos licitados neste processo somente serão adquiridos após o esgotamento do
saldo do item equivalente, existente no Processo Licitatório nº 006/2021 - Pregão Eletrônico
002/2021, de 07 de janeiro de 2021.
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LOTE 1
ITEM

1

2

3

4

5

QTDE

300

700

200

150

2200

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNIT.

Achocolatado instantâneo. Fonte de 7 vitaminas,
enriquecido com Ferro e Zinco. Deverá ser obtido
de matérias primas sãs e limpas isentas de
matérias terrosas, de parasitas, detritos animais,
cascas de sementes de cacau e outros detritos
Unid. vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do R$ 11,88
tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio.
Com umidade máxima de 3 %. O produto deverá
ter validade não inferior a 120 dias a partir da data
de entrega. Embalagem de 700 g.

Kg

Açúcar refinado. Obtido de cana-de-açúcar, livre
de fermentação, isento de matéria terrosa,
parasitos e detritos animais ou vegetais. A
embalagem deverá conter data de fabricação, data
de validade e número do lote de fabricação. A
validade do produto não poderá ser inferior a 180
dias do recebimento. Embalagem de 1 kg.

VALOR
TOTAL

R$ 3.564,00

R$ 4,28

R$ 2.996,00

Kg

Arroz integral. Classe longo, fino, tipo I integral. O
produto não deve apresentar mofo, substâncias
nocivas, preparação final dietética inadequada.
Embalagem de 1 kg

R$ 5,99

R$ 1.198,00

Kg

Arroz branco polido. Contendo no mínimo de 90
% de grãos inteiros com no máximo de 14 % de
umidade. Rendimento após o cozimento de no
mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção,
devendo também apresentar coloração branca ou
creme, grãos inteiros e soltos após cozimento. O
produto deverá ter validade não inferior a 180 dias
após a data de entrega. Embalagem de 1 kg

R$ 6,03

R$ 904,50

Kg

Arroz Parborilizado. Contendo no mínimo de 90 %
de grãos inteiros com no máximo de 14 % de
umidade. Rendimento após o cozimento de no
mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção,
devendo também apresentar coloração branca ou
amarelada, grãos inteiros e soltos após cozimento.
O produto deverá ter validade não inferior a 180
dias após a data de entrega. Embalagem de 1 kg

R$ 5,64

R$ 12.408,00

PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215

6

7

8

9

10

150

50

150

1200

1500

Pcte

Café torrado e moído tradicional. Torra
Clássica/Tradicional, moagem fina e uniforme, selo
de Pureza da ABIC, embalagem a vácuo Aroma
Pack. Com tolerância de 1% de impurezas como
milho, cevada, cascas e paus. Com ausência de R$ 13,91
larvas, parasitos e substâncias estranhas, umidade
máxima de 5% P/P, cafeína mínima de 0,7% P/P. O
produto deverá ter validade não inferior a 120 dias
a partir da entrega. Embalagem de 500 g.

Kg.

Farinha de mandioca. Homogênea, obtido de
espécimes genuínas, classe branca e flocos finos.
O produto deverá ter validade não inferior a 120
dias a partir da data de entrega. Embalagem 1 Kg

R$ 6,34

R$ 317,00

Kg

Farinha de milho fubá fina. Produto obtido a
partir de cereal limpo, são e limpo, livre de
insetos, de matéria terrosa e em perfeito estado
de conservação. Não poderá estar úmida,
fermentada ou rançosa, com aspecto de pó fino,
cor característica, cheiro próprio e sabor próprio.
O produto deverá ter validade não inferior a 180
dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1
kg

R$ 6,05

R$ 907,50

Pcte

Farinha de milho pré-cozida, enriquecida com
ferro e ácido fólico. Com sal. Produto obtido a
partir de cereal limpo, são e limpo, livre de
insetos, de matéria terrosa e em perfeito estado
de conservação. Não poderá estar úmida,
fermentada ou rançosa, com aspecto de pó fino,
cor característica, cheiro próprio e sabor próprio.
O produto deverá ter validade não inferior a 180
dias a partir da data de entrega. Embalagem de
500 g

R$ 4,68

R$ 5.616,00

Kg

Farinha de Trigo Especial enriquecida com ferro e
ácido fólico. Produto obtido a partir de cereal
limpo desgerminado, são e limpo, livre de insetos,
de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada
ou rançosa, com aspecto de pó fino, cor branca ou
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor
próprio. O produto deverá ter validade não
inferior a 180 dias a partir da data de entrega.
Embalagem 1 kg.

R$ 4,22

R$ 6.330,00

R$ 2.086,50
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11

12

13

14

15

16

200

100

150

100

200

200

Kg

Farinha de trigo integral, 100% integral sem
mistura com farinha branca. Produto obtido a
partir de cereal desgerminado, são e limpo, livre
de insetos, de matéria terrosa e em perfeito
estado de conservação. Não poderá estar úmida,
fermentada ou rançosa, com aspecto de pó fino,
cor característica, cheiro próprio e sabor próprio.
O produto deverá ter validade não inferior a 180
dias a partir da data de entrega. Embalagem 1 kg.

R$ 7,90

R$ 1.580,00

Kg

Feijão carioca. Tipo 1 (um). Constituído de no
mínimo 90 % a 98 % de grãos inteiros e íntegros,
na cor característica a variedade correspondente
de tamanho e formatos naturais, maduros, limpos
e secos. Embalagem de 1kg.

R$ 9,33

R$ 933,00

Kg

Feijão preto. Tipo 1. Constituído de no mínimo
90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor
característica a variedade correspondente de
tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e
secos. Embalagem de 1 kg

R$ 8,74

R$ 1.311,00

Kg

Feijão vermelho Tipo 1. Constituído de no mínimo
90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor
característica a variedade correspondente de R$ 11,03
tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e
secos. Embalagem de 1 kg

R$ 1.103,00

Pcte

Pcte

Fermento biológico seco, instantâneo. Produto
formado de substâncias biológicas que por
influência do calor e/ou umidade produz
desprendimento gasoso capaz de expandir massas
elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade.
Embalagem 100 g.
Fermento químico para bolo. Produto formado de
substâncias químicas que por influência do calor
e/ou umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com
farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o
volume e a porosidade. Embalagem 250 g

R$ 7,16

R$ 1.432,00

R$ 7,48

R$ 1.496,00
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17

18

19

20

21

22

23

50

50

50

5000

120

150

100

Litro

Leite integral de soja com sabor de frutas. O leite
deve ser na forma fluída, livre de toxinas, parasitos
e outros contaminantes. O produto deverá ter
validade não inferior a 90 dias a partir da data da
entrega. Embalagem 1 L

R$ 8,91

R$ 445,50

Unid

Leite integral de soja com sabor de frutas. O leite
deve ser na forma fluída, livre de toxinas, parasitos
e outros contaminantes. O produto deverá ter
validade não inferior a 90 dias a partir da data da
entrega. Embalagem de 200 ml

R$ 3,66

R$ 183,00

Litro

Leite integral de soja natural (sem sabor). O leite
deve ser na forma fluída, livre de toxinas, parasitos
e outros contaminantes. O produto deverá ter
validade não inferior a 90 dias a partir da data da
entrega. Embalagem 1 L

R$ 8,61

R$ 430,50

Litro

Leite integral tetra pack. O leite deve ser na forma
fluída, livre de toxinas, parasitos e outros
contaminantes. Processado pelo sistema UHT a
temperatura acima de 140º C. O produto deverá
ter validade não inferior a 90 dias a partir da data
da entrega. Embalagem de 1 L.

R$ 4,01

R$ 20.050,00

Litro

Leite integral tetra pack zero lactose. O leite deve
ser na forma fluída, livre de toxinas, parasitos e
outros contaminantes. Processado pelo sistema
UHT a temperatura acima de 140º C. O produto
deverá ter validade não inferior a 90 dias a partir
da data da entrega. Embalagem de 1 L.

R$ 4,77

R$ 572,40

Cx

Leite integral tetra pack zero lactose. O leite deve
ser na forma fluída, livre de toxinas, parasitos e
outros contaminantes. Processado pelo sistema
UHT a temperatura acima de 140º C. O produto
deverá ter validade não inferior a 90 dias a partir
da data da entrega. Embalagem de 500 ml.

R$ 4,24

R$ 636,00

Pcte

Lentilha tipo 1. Constituído de no mínimo 90% a
98% de grãos inteiros e íntegros, na cor
característica a variedade correspondente de
tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e
secos. Embalagem de 500 g.

R$ 7,28

R$ 728,00
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24

25

26

500

700

700

Pcte

Macarrão aletria, cabelo de anjo, sêmola (sem
ovos). Submetido a processo de secagem,
acondicionado em saco transparente de
polietileno. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem e qualidade do
produto. Deverão ser fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode estar
fermentado ou rançoso. Na embalagem não
poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g

R$ 5,46

R$ 2.730,00

Pcte

Macarrão ave maria, sêmola (sem ovos) cabelo
de anjo, sem ovos. Submetido a processo de
secagem, acondicionado em saco transparente de
polietileno. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem e qualidade do
produto. Deverão ser fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode estar
fermentado ou rançoso. Na embalagem não
poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g

R$ 4,47

R$ 3.129,00

Pcte

Macarrão concha, sêmola (sem ovos). Submetido
a processo de secagem, acondicionado em saco
transparente de polietileno. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem e qualidade do
produto. Deverão ser fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode estar
fermentado ou rançoso. Na embalagem não
poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. O produto deverá apresentar validade

R$ 4,91

R$ 3.437,00
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mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g

27

28

29

1000

500

500

Pcte

Macarrão espaguete, sêmola (sem ovos), com
vitamina A, sem ovos. Submetido a processo de
secagem, acondicionado em saco transparente de
polietileno. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem e qualidade do
produto. Deverão ser fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode estar
fermentado ou rançoso. Na embalagem não
poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500 g.

R$ 4,21

R$ 4.210,00

Pcte

Macarrão sêmola (sem ovos) integral tipo
espaguete, 100% integral. Composto de matériaprima de primeira qualidade, sem composição de
farinha branca em sua fórmula, sãs e limpas,
isentas de material terroso, parasitas. Embalado
em pacotes com 500 kg. em saco reforçado,
atóxico e transparente. Rotulagem Nutricional
Obrigatória. Prazo de validade de no mínimo 06
(seis) meses na data da entrega.

R$ 4,44

R$ 2.220,00

Pcte

Macarrão penne, sêmola (sem ovos), com
vitamina A. Submetido a processo de secagem,
acondicionado em saco transparente de
polietileno. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem e qualidade do
produto. Deverão ser fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode estar
fermentado ou rançoso. Na embalagem não
poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500 g.

R$ 4,41

R$ 2.205,00
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30

1000

Pcte

Macarrão parafuso, sêmola (sem ovos) com
Vitamina A. Submetido a processo de secagem,
acondicionado em saco transparente de
polietileno. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem e qualidade do
produto. Deverão ser fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode estar
fermentado ou rançoso. Na embalagem não
poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500 g.

R$ 4,38

R$ 4.380,00

R$ 6,20

R$ 496,00

31

80

Maionese. Sem glúten, sem leite e sem
Unid. transgênicos. Até 100 mg de sódio por porção.
Embalagem de 500 g

32

130

Milho de pipoca. Grupo duro, classe amarelo, tipo
Unid. 1. Embalagem: pacotes de plástico atóxico,
contendo 500 g do produto.

R$ 5,03

R$ 653,90

800

Óleo Refinado de Soja. Que sofreu processo
tecnológico adequado de refino após a extração e
degomagem, como neutralização, clarificação,
desodorização, frigorificação ou não. Preparado a
Unid.
partir de grãos de soja sãos e limpos, sem
conservantes, livre de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais e vegetais.
Embalagem PET de 0,9 litros.

R$ 8,99

R$ 7.192,00

200

Pcte

Queijo parmesão ralado. Elaborado com matérias
primas selecionadas. O produto deverá ter
validade não inferior a 90 dias a partir da data de
entrega. Embalagem a vácuo de 100g.

R$ 9,53

R$ 1.906,00

Pcte

Sagu de mandioca. Rótulo com identificação do
produto, ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação, validade. Validade
mínima de90 dias a contar da data da entrega.
Embalagem de 500g

R$ 6,20

R$ 1.240,00

Kg

Sal Refinado Iodado. Com granulação uniforme e
com cristais brancos, com no mínimo de 98,5 % de
cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo
por quilo de acordo com a legislação federal

R$ 2,03

R$ 710,50

33

34

35

36

200

350
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específica. Embalagem de 1 Kg.

37

38

50

70

kg

Uva-passa desidratada, branca, sem semente, sem
açúcar,
livre
se
fungos;
embalagem
hermeticamente fechada e rotulada conforme
legislação vigente, pacote contendo 01 Kg.

Vinagre de Álcool. Originado exclusivamente de
álcool etílico potável de origem agrícola.
Unid. Acondicionado em frasco plástico resistente.
Embalagem de 0,9 litro.

52,50

R$ 2.625,00

R$ 2,36

R$ 165,20

TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1

R$ 104.527,50

LOTE 2
ITEM

39

QTDE

1800

UNID.

Kg

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

Carne Bovina de 1ª /patinho, moída. Congelada.
Cortada em bifes finos e passados na máquina
de amaciar. Aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Devendo conter no máximo 10 % de gordura.
Deve ser isenta de cartilagens, de GORDURAS e
de ossos e conter no máximo de 3 % de
aponeuroses. Com Certificado de Inspeção
Estadual ou Federal. Embalagem com cerca de 1
kg. Apresentar na habilitação laudos;
SENSORIAL: aparência, cor, odor, sabor, R$ 41,60
consistência, textura, aspecto; FISICO QUIMICO:
Ph, reações de gás sulfúrico, cinzas, gorduras
totais, proteínas, umidade, cinzas insolúveis em
HCI, nitrato, nitrito, carboidrato; MICROSCÓPIO:
matéria estranha macroscópica e microscópica,
fragmentos de insetos, insetos inteiros mortos,
ácaros mortos, bárbulas, fragmentos de pelos de
roedor. REFERÊNCIAS: Portarias nº 89 e 90 de
15/07/96, Instrução Normativa nº 83 de
21/11/2003 MAPA, Decreto nº 30.691 de
09/03/1952 MAPA, Decreto nº 2.244 de
04/06/1997 MAPA.

VALOR
TOTAL

R$ 74.880,00
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40

41

42

1600

200

1800

Kg

Carne Bovina de 1ª sem osso - Patinho. Bife ou
picado em cubos PEQUENOS. Congelada.
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa,
cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10
% de gordura. Deve ser isenta de cartilagens, de
ossos e DE GORDURAS conter no máximo de 3 %
de aponeuroses. Com Certificado de Inspeção
Estadual ou Federal. Embalagem com cerca de 1
R$ 45,60
kg. Apresentar na habilitação Laudos;
SENSORIAL: aspecto, cor, odor, sabor;
MICROSCOPIA: macroscópica, microscópica;
MICROBIOLOGIA: contagem de coliformes
termotolerantes a 45ºC, contagem de
estafilococos coagulase positiva, salmionella spp;
FISICO QUIMICO: amônia, cinzas insolúveis em
HCI a 10%, gordura, peso liquido, reação para gás
sulfídrico, pH REFERÊNCIAS: Portarias nº 89 e 90
de 15/07/96

R$ 72.960,00

Kg

Carne suína congelada - Pernil sem osso. Sem
pele. Aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa,
cor
própria,
sem
manchas
R$ 23,70
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com
rótulo registrado no DIPOA.

R$ 4.740,00

Kg

Cortes de Frango Congelados - Peito sem osso.
Com adição de água de no máximo 6 %. Aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor
própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Com rótulo registrado no
DIPOA. Embalagem com cerca de 1 kg.
Apresentar na habilitação Laudos; SENSORIAL:
aspecto, cor, odor, sabor; FISICO QUIMICO:
amônia, gordura, peso liquido, reação para gás R$ 15,71
sulfídrico, pH MICROSCOPIA: macroscópica,
microscópica; MICRIBIOLOGIA: contagem de
coliformes termotolerantes a 45ºC, contagem

de
estafilococos
coagulase
positiva,
salmonella spp. Rótulo original, devidamente
identificada, Certificado de Inspeção
Estadual ou Federal. Validade de no mínimo
90 dias a partir da data de entrega do
produto, REFERÊNCIAS: RDC nº 12 de

R$ 28.278,00
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02/01/2001 ANVISA.

43

44

45

46

300

150

80

1200

Kg

Filé de Peixe, sem espinhas – Tilápia.
Congelado. Aspecto próprio, não amolecido e
nem pegajoso, cor própria, sem manchas, cheiro
e sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.Com rótulo registrado no
DIPOA. Embalagem de 1Kg. Apresentar na
habilitação laudos; SENSORIAL: aparência, cor,
odor, sabor, consistência, textura, aspecto; R$ 33,85
FISICO QUIMICO: Ph, reações de gás sulfúrico,
cinzas, gorduras totais, proteínas, umidade,
cinzas insolúveis em HCI, nitrato, nitrito,
carboidrato; MICROSCÓPIO: matéria estranha
macroscópica e microscópica, fragmentos de
insetos, insetos inteiros mortos, ácaros mortos,
bárbulas, fragmentos de pelos de roedor.

R$ 10.155,00

Kg

Linguiça Toscana. Congelada. Composta por
carne suína, selecionadas, sem pimenta, com
odor, com sabor e com cor característicos. Com
R$ 26,25
carga máxima de 10% de gordura, sem partes
duras e nervuras e isenta de sujidades, resfriada
e de excelente qualidade. Embalagem de 1Kg.

R$ 3.937,50

Kg

Salsicha hot dog. Com aspecto característico, cor
própria sem manchas pardacentas ou
esverdeadas, odor e sabor próprio. Com rótulo e R$ 20,98
certificado de inspeção estadual ou federal.
Embalagem a vácuo de 5 kg.

R$ 1.678,40

Kg

Cortes de Frango Congelados - Coxa e Sobrecoxa
SEM OSSO. Com adição de água de no máximo 6
%. Aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa,
cor
própria,
sem
manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com
rótulo registrado no DIPOA. Embalagem com
cerca de 1 kg. Apresentar na habilitação Laudos;
SENSORIAL: aspecto, cor, odor, sabor; FISICO R$ 17,30
QUIMICO: amônia, gordura, peso liquido, reação
para gás sulfídrico, pH MICROSCOPIA:
macroscópica, microscópica; MICRIBIOLOGIA:
contagem de coliformes termotolerantes a 45ºC,

contagem de estafilococos coagulase
positiva, salmonella spp. Rótulo original,
devidamente identificada, Certificado de

R$ 20.760,00
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Inspeção Estadual ou Federal. Validade de no
mínimo 90 dias a partir da data de entrega
do produto, REFERÊNCIAS: RDC nº 12 de
02/01/2001 ANVISA.

TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2

R$ 217.388,90
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LOTE 3
ITEM

47

48

49

50

51

QTDE

20

100

100

100

300

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

Unid

Achocolatado Diet. Aspecto: pó homogêneo,
cor próprio do tipo, cheiro característico e
próprio. ZERO AÇÚCAR, ZERO LACTOSE, SEM
GLÚTEN. Com umidade máxima de 3 %. O
produto deverá ter validade não inferior a 120
dias a partir da data de entrega. Embalagem de
210 g.

R$ 14,46

R$ 289,20

Pote

Iogurte diet. Leite desnatado e/ou leite
reconstituído desnatado, preparado de frutas
(água, polpa de frutas, soro de leite em pó,
vitaminas, edulcorantes artificiais ciclamato de
sódio e aspartame, corantes naturais urucum e
carmim de cochonilha, conservante sorbato de
potássio, aroma idêntico ao natural e
espessante goma guar), mistura de
estabilizantes (pectina e agar) e fermentos
lácteos. 170g

R$ 3,60

R$ 360,00

Unid

Iogurte Natural Integral ZERO LACTOSE. O
produto deve ser composto de leite
pasteurizado integral e/ou leite reconstituído
integral, leite em pó desnatado, enzima lactase
e fermentos lácteos sendo usado matérias
primas selecionadas e inspecionadas. Sem
sabor, sem glúten. O produto deverá ter
validade não inferior a 45 dias a partir da data
de entrega. Copo plástico de 170 g.

R$ 3,80

R$ 380,00

Unid

Iogurte Natural Integral. O produto deve ser
composto de leite pasteurizado integral e/ou
leite reconstituído integral, leite em pó
desnatado e fermentos lácteos sendo usado
matérias primas selecionadas e inspecionadas.
Sem sabor, sem glúten. O produto deverá ter
validade não inferior a 45 dias a partir da data
de entrega. Copo plástico de 170 g.

R$ 2,90

R$ 290,00

Iogurte integral natural. O produto deve ser
composto somente de leite pasteurizado
integral e ou leite reconstituído integral e
fermento lácteo, sendo usado matérias primas
selecionadas e inspecionadas. O produto deverá
ter validade não inferior a 45 dias a partir da
data de entrega. Embalagem plástica de 1 litro.

R$ 8,93

R$ 2.679,00

L
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52

1200

L

53

500

L

54

300

Unid

55

40

Unid.

56

57

58

59

60

400

30

50

15

500

Iogurtes sabores diversos. O produto deve ser
composto de leite pasteurizado semidesnatado
e polpa ou pedaços de frutas sendo usado
matérias primas selecionadas e inspecionadas.
R$ 12,32
Sem corante e sem aromatizante artificiais. O
produto deverá ter validade não inferior a 45
dias a partir da data de entrega. Embalagem
plástica de 1 litro.
Leite pasteurizado tipo C. Integral, embalagem
de 1 litro e com rotulagem nutricional, R$ 4,50
conforme legislação vigente.
Manteiga extra sem sal. Creme de leite
pasteurizado, livre de gordura trans. SEM SÓDIO
E SEM GLÚTEN. O produto deverá ter validade
inferior a 180 dias a partir da entrega.
Embalagem com 200g.
Margarina vegetal s/ sal, sem leite. Contendo
ômega 3 e 6, vitaminas A, D e E, livre de gordura
trans. SEM LEITE E DERIVADOS. O produto
deverá ter validade inferior a 180 dias a partir da
entrega. Embalagem com 500 g.

R$ 14.784,00

R$ 2.250,00

R$ 11,70

R$ 3.510,00

R$ 10,07

R$ 402,80

Pote

Nata. Creme de leite pasteurizado. SEM
GLÚTEN. Elaborado com matérias primas
selecionadas. O produto deverá ter validade não
inferior a 90 dias a partir da data de entrega.
Embalagem de 300 g

R$ 7,82

R$ 3.128,00

Kg

Queijo muçarela fatiado. Interfolhado.
Elaborado com matérias primas selecionadas. O
produto deverá ter validade não inferior a 90
dias a partir da data de entrega.

R$ 41,68

R$ 1.250,40

Kg

Queijo prato fatiado. Interfolhado. Elaborado
com matérias primas selecionadas. O produto
deverá ter validade não inferior a 90 dias a partir R$ 39,68
da data de entrega.

R$ 1.984,00

Kg

Queijo muçarela inteiro. Elaborado com
matérias primas selecionadas. O produto deverá
ter validade não inferior a 90 dias a partir da R$ 36,47
data de entrega.

R$ 547,05

Pote

Requeijão cremoso. SEM GLÚTEN. Elaborado
com matérias primas selecionadas. O produto
deverá ser entregue com validade de no mínimo
60 dias, a partir da data de entrega. Embalagem
de 180 g.

R$ 6,10

R$ 3.050,00
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61

25

Pote

Requeijão cremoso zero lactose. SEM GLÚTEN e
sem lactose. Elaborado com matérias primas
selecionadas. O produto deverá ser entregue
com validade de no mínimo 60 dias, a partir da
data de entrega. Embalagem de 180 g.

R$ 7,77

TOTAL ESTIMADO DO LOTE 3

R$ 194,25

R$ 35.098,70

LOTE 4
ITEM

62

63

QTDE

200

4000

64

200

65

200

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Unid.

Pão de sanduíche. Fatiado. Não deve ser
industrializado. Deve ser fabricado com matérias
primas de primeira qualidade, isentos de
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado
de conservação. Será rejeitado o pão queimado
ou mal cozido. Em média com 20 fatias,
embalado em saco plástico transparente,
contendo informações dos ingredientes, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. Embalagem de 500 g.

R$ 8,28

R$ 1.656,00

Unid.

Pão doce (massinha). Com cobertura de farofa,
e com cobertura de farofa e creme. Unidades de
no mínimo 80 gramas. Elaborado com matérias
primas de 1ª qualidade. Deve ser embalado em
saco plástico transparente e lacrado para
entrega. Deve ser assado no dia da entrega.

R$ 0,97

R$ 3.880,00

R$ 6,44

R$ 1.288,00

R$ 5,70

R$ 1.140,00

Pão de leite. Fatiado. Não deve ser
industrializado. Deve ser fabricado com matérias
primas de primeira qualidade, isentos de
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado
de conservação. Será rejeitado o pão queimado
Unid.
ou mal cozido. Em média com 20 fatias,
embalado em saco plástico transparente,
contendo informações dos ingredientes, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. Embalagem de 400 g.
Pão de aipim. Fatiado. Não deve ser
industrializado. Deve ser fabricado com matérias
primas de primeira qualidade, isentos de
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado
de conservação. Será rejeitado o pão queimado
Unid.
ou mal cozido. Em média com 20 fatias,
embalado em saco plástico transparente,
contendo informações dos ingredientes, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. Embalagem de 400 g.
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66

30

Unid.

Farinha de rosca. Produto obtido a partir de
matéria prima, sã e limpa, livre de insetos e em
perfeito estado de conservação. Não poderá
estar úmida, fermentada ou rançosa, com
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente
amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. O
produto deverá ter validade não inferior a 60
dias a partir da data de entrega. Embalagem 500
g.
TOTAL ESTIMADO DO LOTE 4

R$ 7,26

R$ 217,80

R$ 8.181,80

LOTE 5
ITEM

67

68

69

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

150

Aveia em Flocos Finos. Homogêneo, de
coloração, cheiro e sabor caraterístico. O
Unid. produto deverá ter validade não inferior a 120
dias a partir da data de entrega. Embalagem de
500 g.

R$ 8,82

R$ 1.323,00

600

Bolacha doce amanteigada sabores. Deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
Unid. caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a partir da data
de entrega. Embalagem de 330 g.

R$ 6,89

R$ 4.134,00

600

Bolacha doce leite. Deverá ser fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado
de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos,
queimados
e
de
caracteres
Unid.
organolépticos
anormais,
não
podendo
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a partir da data
de entrega. Embalagem de 400 g

R$ 5,30

R$ 3.180,00

QTDE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO
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70

71

72

73

600

Bolacha
doce
Maria
ou
Maisena
(natural/chocolate) Deverá ser fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado
de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal
Unid. cozidos,
queimados
e
de
caracteres
organolépticos
anormais,
não
podendo
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a partir da data
de entrega. Embalagem de 400 g

R$ 5,61

R$ 3.366,00

600

Bolacha pãozinho de mel. Deverá ser fabricado
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres
Unid. organolépticos
anormais,
não
podendo R$ 11,74
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a partir da data
de entrega. Embalagem de 400 g

R$ 7.044,00

600

Bolacha salgada água e sal. Quantidade de
fibras acima de 1 g por porção e máximo de 200
mg de sódio por porção. Deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado
de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal
Unid.
cozidos,
queimados
e
de
caracteres
organolépticos
anormais,
não
podendo
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a partir da data
de entrega. Embalagem de 400 g

R$ 5,79

R$ 3.474,00

R$ 6,88

R$ 4.128,00

600

Bolacha salgada de gergelim. Deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
Unid. caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a partir da data
de entrega. Embalagem de 400 g
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50

75

50

76

50

77

78

100

200

Biscoito doce sem glúten e sem lactose. Deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
Unid. caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a partir da data
de entrega. Embalagem de 150 g.

R$ 9,56

Biscoito/Rosquinha de polvilho, sem glúten.
Deverá ser fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de conservação.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados
Pacote e de caracteres organolépticos anormais, não R$ 6,27
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a partir da data
de entrega. Composto de polvilho, leite em pó,
ovo, sal, gordura. Embalagem de 90 g.
Biscoito de Arroz Integral. Deverá ser fabricada
com arroz integral, sem glúten e sem lactose.
Possuindo nutrientes, com menor nível de
Pacote processamento e sem aditivos e sem substâncias R$ 9,62
artificiais. Produtos deverá ter validade não
inferior a 180 dias. Embalagens fecha fácil de
150 g.

R$ 478,00

R$ 313,50

R$ 481,00

Farinha de arroz branco. Homogêneo, de
coloração, cheiro e sabor caraterístico. O
produto deverá ter validade não inferior a 120
dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1
kg

R$ 8,50

R$ 850,00

Farinha de aveia. Homogêneo, de coloração,
cheiro e sabor caraterístico. O produto deverá
Unid. ter validade não inferior a 120 dias a partir da
data de entrega. Embalagem de 200 g.

R$ 4,60

R$ 920,00

Kg.
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79

80

81

82

200

Farinha Sem Glúten. Mistura de farinhas SEM
GLÚTEN para bolos, cremes, empanados e outras
receitas. Composta por uma mistura de farinha
de arroz, fécula de batata e fécula de mandioca,
Unid. é um produto rico em fibras, sem glúten e sem R$ 12,04
lactose, além de não conter corantes,
conservantes e gorduras trans. Embalagem de
500 g.

R$ 2.408,00

100

Gergelim branco descascado. Semente de
gergelim
descascada
e
torrada.
Com
características
próprias
do
produto;
sem R$ 11,68
Unid.
matérias estranhas nocivas à saúde humana.
Embalagem de 200 g

R$ 1.168,00

20

Granola. Composta de: flocos de aveia, flocos de
milho, melado de cana, uva passas, óleos
vegetais (milho e ou girassol e ou algodão),
açúcar mascavo, fibra de trigo, flocos de cereais,
R$ 33,82
extrato de malte, coco ralado, gergelim, mix de
vitaminas e minerais (cálcio, vitaminas C, B3, E,
zinco, vitaminas B2, B6, B1, B5, A e D) e aroma.
Embalagem 1 kg.

R$ 676,40

50

Linhaça escura em grãos. O produto deve ter
coloração, cheiro e sabor caraterístico. O
Pacote produto deverá ter validade não inferior a 120 R$ 11,09
dias a partir da data de entrega. Embalagem de
200 g.

R$ 554,50

50

Macarrão oriental, SEM GLÚTEN; de arroz.
Submetido
a
processo
de
secagem,
acondicionado em saco transparente de
polietileno. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem e qualidade do
Pacote
R$ 12,28
produto. Deverão ser fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode estar
fermentado ou rançoso. Na embalagem não
poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 200 g.

R$ 614,00

83

Kg
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85

86

87

200

100

40

100

Macarrão parafuso, SEM GLÚTEN; de arroz.
Submetido
a
processo
de
secagem,
acondicionado em saco transparente de
polietileno. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem e qualidade do
Pacote
R$ 21,10
produto. Deverão ser fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode estar
fermentado ou rançoso. Na embalagem não
poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500 g.

R$ 4.220,00

Palitos de polvilho, isento de glúten e lactose.
Deverá ser fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de conservação.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
Pacote queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. O
produto deverá ter validade não inferior a 180
dias a partir da data de entrega. Composto de
polvilho, gordura, ovo, sal, açúcar e água.
Embalagem de 150 g.

R$ 6,28

R$ 628,00

Polvilho azedo. Produto obtido a partir de raízes
limpas, livre de insetos, de matéria terrosa e em
perfeito estado de conservação. Não poderá
estar úmida, fermentada ou rançosa. Com
aspecto de pó fino, cor branca, cheiro próprio e
sabor próprio. O produto deverá ter validade
não inferior a 120 dias a partir da data de
entrega. Embalagem 1 kg.

R$ 9,20

R$ 368,00

Polvilho doce. Produto obtido a partir de raízes
limpas, livre de insetos, de matéria terrosa e em
perfeito estado de conservação. Não poderá
estar úmida, fermentada ou rançosa. Com
Unid.
aspecto de pó fino, cor branca, cheiro próprio e
sabor próprio. O produto deverá ter validade
não inferior a 120 dias a partir da data de
entrega. Embalagem 500 g

R$ 6,64

R$ 664,00

Kg
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100

89

90

30

30

Und

Cereal de flocos de milho (tipo sucrilhos)
composto de: milho, açúcar, malte, sal, ácido
ascórbico e ascorbato de sódio (vitamina C),
niacina, ferro reduzido (ferro), óxido de zinco
(zinco), palmitato de retinol (vitamina A),
maltodextrina, cianocobalamina (vitamina B12),
colecalciferol (vitamina D), cloridrato de
piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina
(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2) e
folacina (ácido fólico). Embalagem de 300g.

R$ 10,92

R$ 1.092,00

Kg

Cereal de flocos de milho (tipo sucrilhos) sem
adição de açúcares. Enriquecido com vitamina C, R$ 8,33
vitaminas do complexo B, ferro e zinco. Kg

R$ 249,90

ud

Biscoito tipo cookies integrias sem adição de
açúcar. 100% integral sem adição de farinha
branca. Ingredientes: Farinha de trigo integral,
óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão),
mix de castanhas (castanha-de-caju, castanhado-Pará e amêndoa), fibra natural solúvel em pó,
R$ 10,92
milho integral em pó, amido, maltodextrina,
alfarroba em pó, edulcorantes naturais maltitol e
glicosídeo de esteviol, emulsificante natural
lecitina de soja, fermentos fosfato monocálcico,
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e
aromas. Embalagem de 150gr

R$ 327,60

R$ 42.661,90

TOTAL ESTIMATIVO DO LOTE 5

LOTE 6
ITEM

91

92

QTDE

80

5

UNID.

Unid.

ESPECIFICAÇÃO
Açafrão em pó. Homogêneo, obtido de raízes de
espécimes genuínas, de coloração alaranjado
intenso. O produto deverá ter validade não
inferior a 180 dias a partir da data de entrega.
Embalagem de 30 g.

VALOR
UNITÁRIO

R$ 2,58

Adoçante dietético em gotas Stévia. O produto
deve ser 100% composto por stévia e deve ser
isento de sacarina, ciclamato ou aspartame. O
Unid. produto deverá ter validade não inferior a 1 ano a R$ 21,93
partir da data de entrega. Embalagem 80ml.

VALOR
TOTAL

R$ 206,40

R$ 109,65
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Pcte

Amido de milho. Produto amiláceo extraído do
milho, fabricado a partir de matérias primas sãs
e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitos, não podendo estar úmidos,
fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó,
deverão produzir ligeira crepitação quando
comprimido entre os dedos. Umidade máxima
14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido
84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. 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. Embalagem de 500 g.

R$ 7,62

R$ 609,60

100

Unid.

Atum ralado em óleo. A lata não deve estar
amassada, enferrujada. O produto deverá ter
validade não inferior a 24 meses a partir da data
de entrega. Embalagem de 170g.

R$ 7,33

R$ 733,00

95

150

Cacau em pó. Pó fino, homogêneo, obtido da
ameêndoa do cacau moído, com aspectos e
cheiro aromático de sabor próprio. SEM
AÇÚCAR, SEM LACTOSE, SEM CORANTES E
AROMATIZANTES OU ADOÇANTES ARTIFICIAIS.
Unid.
Deverá obedecer a legislação de alimentos
vigentes, observando as boas práticas. O
produto deverá ter validade não inferior a 120
dias a partir da data de entrega. Emabalagem de
100g (UN)

R$ 4,03

R$ 604,50

96

100

Unid.

Canela em pau. Casca de Canela. Embalagem 15
g.

R$ 5,97

R$ 597,00

R$ 3,61

R$ 361,00

R$ 6,53

R$ 1.959,00

93

94

80

97

100

Unid.

98

300

Unid.

Canela em pó. Pó fino, homogêneo, obtido da
casca de espécimes vegetais genuínas, pardoamarelada ou marrom claro com aspectos e
cheiro aromático de sabor próprio. Deverá
obedecer a legislação de alimentos vigentes,
observando as boas práticas. O produto deverá
ter validade não inferior a 120 dias a partir da
data de entrega. Embalagem de 25g
Coco ralado. Polpa de coco parcialmente
desengordurada, desidratada. Não contém
glúten. Sem adição de açúcar. Embalagem de
100 g.
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99

400

Unid.

100

60

Unid.

101

30

Unid.

102

80

Unid.

103

104

375

50

Unid.

Unid.

Colorífico (Colorau) Em pó fino, homogêneo, de
coloração vermelho intenso, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. Isento de matérias
estranhas a sua espécie, acondicionado em saco
plástico transparente, atóxico, resistente e
hermeticamente fechado, contendo procedência
e validade. O produto deverá ter validade não
inferior a 120 dias a partir da data de entrega.
Embalagem de 200 g.
Cominho em pó. Homogêneo, obtido de
espécimes genuínas, de coloração característica.
O produto deverá ter validade não inferior a 180
dias a partir da data de entrega. Embalagem de
30g
Cravo-da-índia.
Embalagem
plástica,
transparente contendo a maioria dos cravos
íntegros. Emabalagam de 10g.
Curry em pó. Homogêneo, obtido de espécimes
genuínas, de coloração característica. O produto
deverá ter validade não inferior a 180 dias a
partir da data de entrega. Embalagem de 30g

R$ 4,22

R$ 1.688,00

R$ 3,50

R$ 210,00

R$ 3,06

R$ 91,80

R$ 3,97

R$ 317,60

Doce de frutas. Deverá ser fabricado com
matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa, parasitas, e em perfeito estado de
conservação. Composição: polpa de fruta,
açúcar, xarope de glicose de milho, conservador
R$ 11,01
sorbato de potássio. SEM MAÇÃ. SEM GLÚTEN.
O produto deverá ter validade não inferior a 180
dias a partir da data de entrega. Embalagem de
400g
Erva doce semente seca. Obtida de espécimes
vegetais genuínos. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a partir da data
de entrega. Embalagem de 8g

R$ 2,62

R$ 4.128,75

R$ 131,00
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105

106

80

300

Unid.

R$ 2,88

R$ 230,40

R$ 5,63

R$ 1.689,00

R$ 5,80

R$ 580,00

R$ 3,37

R$ 269,60

R$ 3,82

R$ 382,00

Unid.

Orégano seco. Obtido de espécimes genuínas,
de coloração característica. O produto deverá
ter validade não inferior a 180 dias a partir da
data de entrega. Embalagem de 5 g.

R$ 2,20

R$ 132,00

Unid.

Pimenta do reino preta em pó. Com
características próprias do produto; sem
matérias estranhas nocivas à saúde humana.
Embalagem 30 g.

R$ 4,42

R$ 265,20

Unid.

107

100

Unid.

108

80

Unid.

109

100

Unid.

110

111

60

60

Ervilha em conserva. Obtida de leguminosas
sãs, livres de parasitos, terras e outras sujidades,
não poderá ter grãos mofados, escuros. A lata
não deve estar amassada, enferrujada. O
produto deverá ter validade não inferior a 180
dias a partir da data de entrega. Lata de 200g
Extrato de Tomate. Concentrado com no
mínimo 1 % de carboidrato e 5 % de sódio por
porção de 30 g, deverá ser preparada com frutos
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e
sementes. O produto deverá estar isento de
fermentações e não indicar processamento
defeituoso. O produto deverá ter validade
inferior a 180 dias a partir da data de entrega.
Embalagem de 340g
Leite de coco. Produto obtido a partir da
trituração e prensagem das amêndoas ou polpa
albuminosa do coco maduro. SEM GLÚTEN.
Embalagem de 200 ml.
Louro em folhas. Folhas secas; obtido de
espécimes vegetais genuínos; folhas sãs, limpas
e secas; de coloração verde pardacenta; com
aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de
materiais
estranhos
a
sua
espécie;
acondicionado em saco plástico transparente,
atóxico. Embalagem de 5g.
Milho verde em conserva. Obtido de cereais
sãos, livres de parasitos, terras e outras
sujidades, não poderá ter grãos mofados,
escuros. A lata não deve estar amassada,
enferrujada. O produto deverá ter validade não
inferior a 180 dias a partir da data de entrega.
Embalagem de 200g
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112

50

Pcte

Trigo para quibe. Características organolépticas:
Aparência: trigo integral quebrado e torrado
Cor: característica Odor: característico, isento de
odores estranhos Sabor: característico, isento de
odores estranhos. Pacote com 500 g.

R$ 4,74

TOTAL ESTIMATIVO DO LOTE 6

R$ 237,00

R$ 15.532,50

LOTE 7
ITEM

113

114

115

116

QTDE

600

200

100

100

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Unid.

Abacaxi Pérola. Deve apresentar características
do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente
desenvolvidos, bem formados, com coloração
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições
de conservação e maturação de 80 a 90%.
Unidades de 1,5 kg em média.

R$ 7,60

R$ 4.560,00

Kg

Abóbora Comum/Seca. Deve apresentar
características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas,
com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e
maturação.

R$ 4,45

R$ 890,00

Kg

Abobrinha
Verde.
Deve
apresentar
características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvidos, bem formados,
com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e
maturação.

R$ 7,12

R$ 712,00

Kg

Aipim com Casca in natura. Deve apresentar
características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas,
com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e
maturação.

R$ 7,02

R$ 702,00

PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215

117

118

119

120

121

122

200

500

50

800

500

600

Kg

Aipim sem Casca e Congelado. Deve apresentar
características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas,
com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e
maturação. Embalagem de 1 kg.

R$ 7,32

R$ 1.464,00

Unid

Alface. Lisa ou crespa, tipo extra. Fresca,
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
material terroso, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte.

R$ 2,04

R$ 1.020,00

Kg

Alho
em
Cabeça.
Deve
apresentar
características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvidos, bem formados,
com coloração própria, livre de danos R$ 25,10
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e
maturação. A granel.

R$ 1.255,00

Kg

Banana branca. Banana in natura madura ou em
maturação, branca, sem machucados. Em
pencas, de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.

R$ 4,27

R$ 3.416,00

Kg

Banana Caturra. Banana in natura, em pencas.
Deve apresentar características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente desenvolvidos,
bem formados, com coloração própria, livre de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças
e estar em perfeitas condições de conservação e
maturação de 80 a 90%.

R$ 3,02

R$ 1.510,00

Kg

Batata Inglesa. Lavada ou escovada, classe A,
maior que 42 até 70 mm, sem defeitos graves
(podridão, umidade, seca, coração oco ou negro,
broto), apresentação firme, inteira, desprovida
de odor ou sabor estranho, sem material terroso
ou sujidade, livres de substâncias tóxicas ou
nocivas.

R$ 3,54

R$ 2.124,00
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123

124

125

500

200

350

Kg

Batata doce. Lavada ou escovada, classe A, sem
defeitos graves, apresentação firme, inteira,
desprovida de odor ou sabor estranho, sem
material terroso ou sujidade, livres de
substâncias tóxicas ou nocivas.

R$ 3,57

R$ 1.785,00

Kg

Batata salsa. Lavada ou escovada, classe A, sem
defeitos graves, apresentação firme, inteira,
desprovida de odor ou sabor estranho, sem
material terroso ou sujidade, livres de
substâncias tóxicas ou nocivas.

R$ 7,15

R$ 1.430,00

Kg.

Beterraba. Tamanho médio, sem folhas. Deve
apresentar características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente desenvolvidas,
bem formadas, com coloração própria, livre de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças
e estar em perfeitas condições de conservação e
maturação.

R$ 4,06

R$ 1.421,00

Kg

Berinjela - tipo comum, boa qualidade, tamanho
e coloração uniforme, firme e intacta, com
coloração roxa escura, textura e consistência de
vegetal fresco; casca lisa e brilhante, sem nós ou
manchas claras, sem lesões de origem física, sem
rachaduras, sem perfurações, sem cortes.

R$ 9,04

R$ 904,00

126

100

127

500

Brócolis de Cabeça. Firme e com granulação
Maço fina, de cor verde escura, de primeira. Tamanho
médio de 20 cm de diâmetro.

R$ 4,74

R$ 2.370,00

400

Kg

Cebola de Cabeça Branca. Classe: média. Tipo
especial. Deve apresentar características do
cultivar bem definidas, estar fisiologicamente
desenvolvidas, bem formadas, com coloração
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições
de conservação e maturação.

R$ 3,34

R$ 1.336,00

Kg

Cenoura. Sem folhas. Classe: médio. Deve
apresentar características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente desenvolvidas,
não lenhosa, bem formadas, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e
maturação.

R$ 3,47

R$ 1.561,50

128

129

450
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130

131

300

400

Kg.

Chuchu. Deve apresentar características do
cultivar bem definidas, estar fisiologicamente
desenvolvidas, bem formadas, com coloração
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições
de conservação e maturação.

R$ 3,69

R$ 1.107,00

Unid.

Couve Flor. Deve apresentar características do
cultivar bem definidas, estar fisiologicamente
desenvolvidas, bem formadas, com coloração
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições
de conservação e maturação. Tamanho médio
de 20 cm de diâmetro.

R$ 5,50

R$ 2.200,00

R$ 8,73

R$ 87,30

132

10

Kg

Gengibre a Granel. Raiz fresca. Deve apresentar
características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas,
com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e
maturação.

133

500

Kg

Laranja Lima. In natura, firme, de casca fina de
cor amarelo-clara, sem manchas, sabor suave e
doce e polpa suculenta.

R$ 5,54

R$ 2.770,00

Kg

Laranja Pera. Grupo I, tipo especial. 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, de casca fina e lisa.

R$ 3,57

R$ 3.570,00

Kg

Limão Taiti. Deve apresentar características do
cultivar bem definidas, estar fisiologicamente
desenvolvidos, bem formados, limpos, com
coloração própria, casca fina, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e
maturação.

R$ 4,87

R$ 974,00

Kg

Maçã Fuji. In natura, firme, de tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras,
sem manchas, com coloração uniforme e brilho.

R$ 5,27

R$ 5.270,00

134

135

136

1000

200

1000
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137

138

139

140

141

142

1000

1000

1000

800

1100

500

Kg

Mamão Formosa. In natura, com 80 a 90% de
maturação, frutos de tamanho médio, aroma e
sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas
e larvas.

R$ 4,74

R$ 4.740,00

Kg

Manga Palmer. Deve apresentar características
do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente
desenvolvidos, bem formados, com coloração
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições
de conservação e maturação de 80 a 90%.

R$ 4,30

R$ 4.300,00

Kg

Melancia. Deve apresentar características do
cultivar bem definidas, estar fisiologicamente
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e
maturação.

R$ 3,42

R$ 3.420,00

Kg

Melão. In natura, com 90% de maturação, frutos
de tamanho médio, aroma e sabor da espécie,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho
livre de sujidades, parasitas e larvas.

R$ 4,67

R$ 3.736,00

Dz

Ovos de Galinha Frescos – Tipo A – Vermelho,
limpo, pesando aproximadamente 55 gramas
cada. Acomodado em bandejas de papelão;
embalagem limpa, seca, não violada, resistente,
que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação
e procedência, número de lote, data de
embalagem, data de validade, condições de
armazenamento, qualidade e do produto,
número do registro no ministério da
agricultura/SIF/DIPOA.

R$ 7,97

R$ 8.767,00

Kg.

Pepino Comum. Deve apresentar características
do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente
desenvolvidos, bem formados, com coloração
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições
de conservação e maturação.

R$ 5,96

R$ 2.980,00
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143

144

145

146

147

50

500

500

600

300

Kg

Pimentão Verde. Deve apresentar características
do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente
desenvolvidos, bem formados, com coloração
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições
de conservação e maturação.

R$ 9,61

R$ 480,50

Unid.

Repolho verde/roxo. Tamanho médio, deve
apresentar a cabeça fechada e com as folhas
verdes, apresentar características do cultivar
bem
definidas,
estar
fisiologicamente
desenvolvidas, bem formado, limpo, com
coloração própria, com superfície praticamente
lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições
de conservação e maturação.

R$ 4,70

R$ 2.350,00

Kg

Tangerina
comum.
Deve
apresentar
características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvidos, bem formados,
com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e
maturação.

R$ 5,22

R$ 2.610,00

Kg.

Tomate Longa Vida. Classe: Médio ou grande.
Deve apresentar características do cultivo bem
definidas, estar fisiologicamente desenvolvidos,
bem formados, limpos, com coloração própria,
livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e
doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturação de 80 %.

R$ 6,42

R$ 3.852,00

Kg.

Vagem. Deve apresentar características do
cultivar bem definidas, estar fisiologicamente
desenvolvidas, bem formadas, com coloração
R$ 13,43
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições
de conservação e maturação.

R$ 4.029,00

TOTAL ESTIMATIVO DO LOTE 7

R$ 85.703,30

TOTAL ESTIMADO DOS LOTES
R$ 509.094,60
* Nos valores acima apresentados deverá estar inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros
encargos que recaiam sobre o objeto.
** Alguns itens citados acima poderão ser adquiridos via Agricultura Familiar, estando neste caso,
dispensadas suas compras.
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ANEXO II
PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
Abertura: 28/09//2021 às 09:00 horas
OBJETO: Aquisição parcelada de ALIMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS para o segundo
semestre do ano de 2021, conforme especificações constantes do Anexo I, que fazem parte
integrante deste PREGÃO.
O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA, DEVERÁ SER REALIZAÇÃO DIRETAMENTE
NO SISTEMA DO BNC.
* Nos valores apresentados estão inclusos todas as taxas, impostos ou quaisquer outros
encargos que recaiam sobre o objeto.
** Alguns itens citados poderão ser adquiridos via Agricultura Familiar, estando nestes casos,
dispensados suas compras.
Dados Bancários:
RAZÃO SOCIAL: (PESSOA JURÍDICA / EM NOME DA PROPONENTE)
AGÊNCIA:
CONTA-CORRENTE:
VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 DIAS.
LOCAL / DATA: ______________________________

________________________________________
Carimbo e Assinatura do PROPONENTE
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
PARCELADA DE ALIMENTOS PARA AS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE NOVA
TRENTO
QUE
CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
TRENTO E A EMPRESA .............................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público, sito à
Praça del Comune, nº 126, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Tiago Dalsasso, a
seguir denominado CONTRATANTE, e a Empresa ............................., pessoa jurídica de direito
privado, sito à Rua ......................., cidade de ..........., estado de .............., inscrita no CNPJ n°
.................., a seguir denominado CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato,
nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n° 054/2021 pelos termos da proposta da
Contratada datada de .............................................. e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por Objeto a Aquisição parcelada de alimentos para as escolas municipais
para o segundo semestre do ano de 2021, conforme especificações do PROCESSO LICITATÓRIO
N° 119/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL
Pelo fornecimento de Merenda para as Escolas, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor de R$ ......... (.........................................................), conforme cronograma físico – financeiro
constante da proposta.
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega do bem
licitado e consequente entrada da Nota Fiscal referente, no Setor Financeiro da Prefeitura
Municipal.
CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do(s) recurso(s) financeiro(s)
previstos para o exercício de 2021.
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CLÁUSULA QUINTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE
Os preços cotados não sofrerão reajuste (conforme proposto em Edital).
Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
A entrega será feita nos locais e dias propostos em Edital, sempre que for emitida autorização de
Fornecimento por parte da Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo Primeiro – O Prazo estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, parágrafos
1° e 2° da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas
condições acertadas, e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo
convencionados.
Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado, e
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato.
Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Fornecer a CONTRATANTE os bens licitados nas condições e preço expostos na Proposta
apresentada;
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
Parágrafo Primeiro – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante na
Cláusula Sexta, será aplicável a CONTRATADA multas moratória de valor equivalente a 2 % sobre
o valor total da proposta apresentada.
Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá,
garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n°
8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 2 % sobre o valor total do Contrato.
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO
O Presente Contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e
seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
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rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O Presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A Troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e a CONTRATADA, será feita de
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá validade até o final do ano letivo de 2021. Vigência: no momento de sua
assinatura até o dia 31/12/2021 ou término do ano letivo de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO BATISTA para dirimir dúvidas ou questões oriundas
do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus
sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das
testemunhas abaixo.
NOVA TRENTO, xx de xxxxxxxx de 2021

______________________________
Prefeito
Contratante

___________________________
Contratada

____________________________
Secretário Municipal de Educação
Testemunhas:
1._______________________

2._____________________________

PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) _____________________________________,inscrita no CNPJ ou CIC
sob
o
nº
____________________________
sediada
no(a)___________________________________________________________
(endereço
completo), declara, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação
constantes do edital de Pregão n° 054/2021, da Prefeitura Municipal de .............

Nova Trento, ___ de ___________________ de 2021.

_________________________________________________
Nome e número da identidade do declarante.
(conforme art. 4°, inciso VII da Lei n° 10.520/2002)
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ANEXO V
D E C LA R A Ç Ã O

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, inscrita no CNPJ ou CIC
sob
o
nº____________________________
sediada
no(a)____________________________________________________________________________
(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

............., ___ de ____________________ de 2021.

_________________________________________________
Nome e número da identidade do declarante.
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ANEXO VI
(MODELO A SER PREENCHIDO PELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)
DECLARAÇÃO

______________ (nome da empresa) ___________, inscrito no CNPJ nº _______________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ______________________________, portador(a)
da Carteira de Identidade nº ____________________________ e do CPF nº
___________________, DECLARA, para fins do disposto no inscrito no inciso XXXIII, do Artigo
7, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
(Assinalar com um "X", em caso afirmativo, o campo anterior)

............, ______ de ________________de 2021.

________________________________________
(nome da empresa)
Carimbo e assinatura do representante legal
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) __________________________________________,inscrita no CNPJ ou
CIC
sob
o
nº
___________________________________,
sediada
no(a)
______________________________________________________________________ (endereço
completo), declara, sob as penas da lei, que conhece o edital e esta de acordo com todas as
condições nele previstas.

Nova Trento, ___ de ___________________ de 2021.

_________________________________________________
Nome e número da identidade do declarante.
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ANEXO VIII
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA
NACIONAL DE COMPRAS DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA
NACIONAL DE COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
CNPJ:
( ) ME/ EPP
Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Inscrição estadual:
Telefone comercial:
Representante legal:
E-mail*:
RG:
Emissor:
CPF:
Celular:
Data de nasc:
Responsável Financeiro:
Telefone:
e-mail financeiro:
e-mail ( ) no qual gostaria de receber informativo de editais. Para tanto será
necessário efetuar o cadastro, afim de receber os editais
*o e-mail obrigatoriamente, deverá do representante legal da empresa.
1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa Nacional de Compras “BNC”,
do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i.
Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos
quais venha a participar;
ii.
Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii.
Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais
normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras “BNC”, dos quais declara ter
pleno conhecimento; iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de
Licitações, e se responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema; e
1.
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
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pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras.
2.
O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no
Anexo III do regulamento.
3.
A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser
rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem
prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios
em andamento.
Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____.

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por verdadeiro)

