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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO: n° 0 42/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 196/2014 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 
 
 

AO RETIRAR ESTE EDITAL, FAVOR PREENCHER O RECIBO DE 
RETIRADA DE EDITAL  E ENVIÁ-LO PARA O E-MAIL INFORMADO 
NO PROPRIO RECIBO, SÓ ASSIM PODEREMOS ENVIAR 
INFORMAÇOES DE INTERESSE DO LICITANTE. 
 
 

O recibo esta disponível em: 

Opção: PORTAL DA TRANSPARENCIA 

 
Arquivo: RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE PREGÃO  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO: n° 0 42/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 196/2014 
 
 

PREÂMBULO  - A Prefeitura Municipal de Nova Lima leva ao 
conhecimento dos interessados que no dia 20/05/2014, às 09:00  
horas , no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova, situado a 
Rua Bias Fortes – nº 62 – 2º andar, Centro, Nova Lima - MG, realizará 
a licitação na modalidade pregão, tipo presencial, OBJETIVANDO O 
REGISTRO DE PREÇOS, destinada a aquisição de gêneros 
alimentícios para manutenção da merenda escolar da Rede Municipal 
de Ensino do Município de Nova Lima. 

 
 
O Município de Nova Lima , pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
administrativa na Praça Bernardino de Lima, 80, Nova Lima, inscrito no CNPJ sob o 
nº 22.934.889/0001-17, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
CÁSSIO MAGNANI JÚNIOR , portador da CI M 860799 SSP/MG e CPF 
276.071.866-20, doravante denominado contratante, delega competência à 
Pregoeira MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA conforme port aria 1.366 de 01 de 
Fevereiro de 2013, tendo como equipe de apoio OS SE RVIDORES: MARCELA 
GONÇALVES RIBEIRO, designada pela Portaria 1261, de  02 de janeiro de 2008, 
e CÁSSIO ÁTILA ROCHA, designado pela Portaria 1365,  de 17 de Janeiro de 
2013, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 
Pregão Presencial - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS nº 042/2014, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM- - Processo administrativo nº 196/2014, que será 
regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 
123/2006, Decreto Federal 6.204/2007, Decreto Federal 3.931/2001 e Decreto 
Estadual 44.787/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
anexos, que dele fazem parte integrante.  
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 
no Setor  Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Lima , situado à Rua Bias 
Fortes – nº 62 – 2º andar, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.   
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I - DO OBJETO  – A presente licitação tem por objeto, OBJETIVANDO O REGISTRO 
DE PREÇOS, a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda 
escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Nova Lima. 
 
1.1 - A aquisição destes produtos será feita pelo MENOR PREÇO POR 
ITEM/OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS destinado à Secretaria Municipal 
de Educação, conforme descrição no anexo lV. 
 
1.2 – As empresas vencedoras deverão no prazo de até 02 (dois) dias após a 
sessão,  fornecer para avaliação, amostra dos itens que ganhar,  em suas 
embalagens originais, que deverá conter uma etiqueta com identificação da 
empresa, e deverão estar acompanhadas ainda de um recibo  com nº do Edital, 
nome da empresa, descrição dos itens e a marca do produto, na ordem descrita 
neste edital. 
 
1.3 - As amostras deverão ser apresentadas no Núcleo de Nutrição à  rua seis, n° 
40, bairro Osvaldo Barbosa Pena, Nova Lima-MG. Horário de recebimento: de 08hs 
às 12hs e 13hs às 17hs. 
 
1.4 - Os quantitativos estabelecidos no anexo lV sã o estimados e servem como 
referência, podendo o Município suprimi-los em conf ormidade com suas 
necessidades, não tendo a Administração a obrigator iedade de consumo “ in 
totun ”; 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital.  
 
2.2 - As licitantes que se enquadrarem como microempresas ou empresas de 
pequeno porte terão tratamento diferenciado e favorecido, nos termos da Lei 
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

2.3 - Não poderá participar da presente licitação: 

2.3.1 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;  

lll - DO CREDENCIAMENTO  
 
3.1 - Para o credenciamento, deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 
 
a) - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, 
alterações caso houver, ou outro instrumento de registro comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
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b) - Registro comercial, no caso de empresário individual; 
 
c) - Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
d) - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea “a” , “b” e “c”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha fot o, original e cópia. 
 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar uma credenciada. 
 
3.4 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de 
pequeno porte conforme o art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, 
deverão apresentar a seguinte documentação juntamente com o credenciamento: 
 
a) Declaração de enquadramento assinada pelo representante legal da empresa em 
conformidade com a lei 123/2006; 
 
b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, datada no máximo de 
90(noventa) dias da data de abertura. 
 
3.5 - Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original 
para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
3.6 - A Prefeitura de Nova Lima não disponibilizará  cópia de nenhum 
documento, estando assim o licitante responsável pe las mesmas, se for o 
caso.    
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLEN O 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPO STA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo 
com modelo estabelecido abaixo deverá ser entregue juntamente com o 
credenciamento. 
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DECLARAÇÃO 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação 
exigidos para participar do Pregão Presencial/ Registro de Preços n.º  042/2014. 
Data e local: 
Assinatura: 
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2014 
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ITENS PARTICIPANTES:  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2014 
ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
4.3 – A licitante deverá apresentar os envelopes de vidamente lacrados, não 
será aceito o fechamento destes após o início da se ssão. 
 
4.4  - A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta impressa 01(um) CD 
ou Pen Drive  contendo o valor cada item cotado, que deve ser gravado conforme 
anexo lV, para apresentação na sessão do presente Edital. 
 
4.5 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
credenciado.  
 
4.6 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou membro da Equipe de 
Apoio.  
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V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
 
b) Número do processo e do Pregão/ Registro de Preços;  
 
c) Deverá ser apresentado dentro ou fora do envelope da proposta o CD ou o Pen 
Drive , vale lembrar que este critério não será desclassificatório e sim para agilizar o 
lançamento de preços no Sistema de Pregão devido a quantidade de itens; 
 
d) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e modelo  do 
produto cotado, em conformidade com as especificações contidas no anexo lV; 
 
e) Preço unitário e total, por ITEM, em moeda corrente nacional, em algarismo. O 
preço total da proposta deverá ser por extenso, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 
da presente licitação; 
 
f) Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os 
unitários; 
 
g) Serão desclassificadas as cotações que ofereçam preços ou vantagens baseadas 
nas ofertas dos demais licitantes. 
 
h) O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
  
5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
a) - O preço ofertado será fixo e irreajustável.  
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILIT AÇÃO". 
 
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 
seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
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6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de firma individual; 
 
b) Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste 
subitem; 
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual relativo à 
sede da licitante; 
 
c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal da sede do 
licitante; 
 
d) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
 
e) Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e a 
Procuradoria da Fazenda Nacional, (certidão conjunta); 
 
f) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 
(INSS); 
 
g) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), 
 
h) Certidão de regularidade Nacional  de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 
nº 12.440 publicada no DOU em 08/07/2011;  
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i) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de licitantes que 
se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
j) A não-regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração declarar vencedor um dos 
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, ou ainda, revogar a 
licitação. 
 
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial expedida 
pela Comarca Sede da licitante datada de até 90 (noventa) dias anteriores à 
abertura dos envelopes; 
 
6.1.4 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
a) Atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em papel timbrado da empresa constando razão social e CNPJ, atestando a 
qualidade dos produtos ofertados e pontualidade na entregas dos produtos; 
 
6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração; 
 
b) Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99, de que não emprega mão-
de-obra de menores, ou, empregando cumpre a disposição expressada no inciso I 
do § 3º do artigo 27, com observância da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 
7º, tudo da Constituição Federal, conforme anexo II; 
 
6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  
 
 
 



                     PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

             

Rua Bias Fortes – nº 62 – 2º andar Centro, Nova Lima MG – Tel: (031) 3541 5000. 
E-mail: cassiorocha@pnl.mg.gov.br 

 

9

6.2.2 – Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 
habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão 
desclassificadas e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui 
estabelecidas. 
 
6.2.3 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá fixar-lhes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados 
das causas referidas no ato inabilitatório. 
 
6.2.4 – Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados 
e não aceitos. 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
 
7.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame.  
 
7.3 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes.  
 
7.3.1 - No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta.  
 
7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes.  
 
7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios: 
 
a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 
 
 
 



                     PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

             

Rua Bias Fortes – nº 62 – 2º andar Centro, Nova Lima MG – Tel: (031) 3541 5000. 
E-mail: cassiorocha@pnl.mg.gov.br 

 

10

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  
 
7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço total do ITEM.  
 
7.5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço 
e os demais em ordem decrescente de valor. 
 
7.5.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para definir a ordem dos lances ou a 
proposta vencedora.  
 
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 
 
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa, declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
 
7.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte com lances até 5% (cinco por 
cento) superiores ao menor lance ofertado poderão apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, de acordo com o seguinte 
procedimento: 
 
7.8.1 - Respeitada a classificação final das propostas, após encerrada a etapa de 
lances,  será dada oportunidade à ME ou EPP que tiver ofertado lance dentro dos 
5% (cinco por cento) superiores ao menor lance, para apresentar novo lance de 
valor inferior àquele menor ofertado. 
 
7.8.2 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, 
quando convocada, apresente valor inferior ao ofertado, será considerada a 
vencedora do certame, desde que atendidas as demais exigências previstas neste 
edital.  
 
7.8.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada 
decline do direito de ofertar lance, serão convocados os demais licitantes 
enquadrados na mesma situação cujos valores estejam no limite de 5% (cinco por 
cento) superior à menor proposta, respeitada a ordem de classificação. 
 
7.8.4 - Na hipótese da não-contratação de microempresas ou empresas de pequeno 
porte, deverá ser considerada vencedora do certame a empresa que originalmente 
apresentou a proposta mais baixa. 
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7.9 – Caso o menor lance já tenha sido ofertado por microempresa ou empresa de 
pequeno porte, o disposto no item 7.8 não será aplicado.  
 
7.10 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à redução do preço.  
 
7.11 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
  
7.11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
 
7.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor.  
 
7.13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
 
a) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

  
7.13.1 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.  
 
7.13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada.  
 
7.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
7.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará 
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor.  
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VIII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
8.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar este edital, desde que encaminhada com 
antecedência de até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das 
propostas, pena de decadência do direito de recurso. 
 
8.2 - Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para 
realização deste Pregão, caso o acatamento das razões recursais implique em 
alteração substancial da elaboração da documentação a ser apresentada. 
 
8.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração 
Pública, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data 
prevista para a abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação”, 
apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
8.4 - A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá 
ser comunicada à Pregoeira, logo após ter sido protocolizada no Serviço de 
Protocolo, situado no edifício-sede da Prefeitura Municipal de Nova Lima. 
 
8.5 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar 
deste processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso 
a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação”. 
 
IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos 
para apresentação de recursos, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
 9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: na 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira 
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente 
para a homologação.  
 
9.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 
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9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
9.6 - A adjudicação será feita por ITEM ou considerando a totalidade do objeto, a 
critério da Administração. 
 
X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA  DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO 
 
10.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada conforme 
solicitação do responsável da Secretaria Municipal de Educação, mensalmente ou 
quinzenalmente, no horário de 07:00 hs às 16:00 hs, valendo também para os casos 
de substituição e complementação de produtos,  nos  endereços abaixo; 

a) Depósito da Educação à rua seis, n° 40, bairro Osvaldo Barbosa Pena, Nova 
Lima-MG; 
 
10.2 - O município de Nova Lima, através da Secretaria Municipal de Educação, 
poderá exigir da licitante vencedora, a qualquer momento, informações sobre os 
gêneros alimentícios entregues tais como procedência, notas fiscais dos 
fornecedores, etc. 
 
10.3 - A qualidade dos produtos deverá ser garantida pela Licitante Vencedora, 
conforme determina o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O prazo de 
validade, as informações nutricionais dos alimentos e a identificação do fabricante 
devem estar explícitas no rótulo, conforme legislação em vigor. 
 
10.4 - A fiscalização da entrega dos produtos será efetuada pelo Serviço de Nutrição 
da Secretaria Municipal de Educação. 
 
10.5 - O fornecimento será feito em parcelas, até que seja atingida a quantidade 
total adquirida, e respeitando as quantidades determinadas no quadro de 
distribuição e somente será feito mediante solicitação do Serviço de Nutrição da 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
10.6 - O veículo utilizado para transportar os produtos e o vasilhame de transporte 
deverá seguir os critérios de higiene e possuir certificado de vistoria, de acordo com 
o código sanitário vigente. 
 
10.7 - É expressamente vedado o transporte dos alimentos objeto desta licitação 
com outras substâncias que possam causar sua contaminação. 
 
10.8 - Os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais de fábrica, 
lacrados, devidamente rotulados, contendo o número do lote de fabricação e ainda 
as datas de fabricação e validade; 
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a) O prazo de validade dos gêneros alimentícios será de no mínimo 90% do prazo 
total de validade dos alimentos . 
 
10.9 - O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à devolução e posterior 
substituição desde que comprovado: 

• A pré-existência de defeitos; 
• Má-fé do fornecedor; 
• Condições inadequadas de transporte; 
• Alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a 

integridade do produto; 
• Não cumprimento da marca do produto cotado. 

 
10.10 - Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente 
defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor às penas contratuais e legais. 
 
10.11 - Na entrega, não poderá haver troca do produto por outro de marca diferente 
da cotada na amostra sem comunicação prévia às nutricionistas do Núcleo de 
Nutrição da Secretaria Municipal de Educação e profissionais do Depósito da 
Educação. 
 
10.12 - Em caso de irregularidade não sanada pela Licitante Vencedora, os fatos 
ocorridos serão encaminhados à Autoridade Competente, para aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
10.13 - A licitante vencedora deverá responder, integralmente, pelos danos 
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato. 
 
10.14 - A Licitante Vencedora deverá permitir que a equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Educação visite suas instalações de fornecimento de produtos, para 
fins de avaliar se estão sendo observadas as normas e regulamentos pertinentes. 
 
10.15 - A licitante vencedora deverá manter, durante a execução do contrato, todas 
as condições de idoneidade exigidas nesta licitação, além de sujeitar-se a outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 
n°8078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
10.16 – A licitante vencedora deverá entregar o produto em até, no máximo, 03 
(três) dias úteis contados da data da notificação por escrito. 
 
10.17 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita em embalagens seguras 
e transportada em carro ou caminhão fechado, correndo por conta da Contratada as 
despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 
do fornecimento. 
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10.18 - Após o pedido, a entrega deve ser realizada com rapidez e agilidade, a partir 
da solicitação da PMNL, de forma a não causar prejuízos ao serviço público. 
 
10.19 - A partir da solicitação da PMNL, as entregas devem ser realizadas com 
rapidez e agilidade, de forma a não causar prejuízos ao serviço público. 
 
10.20 - Assumir prejuízos quanto ao estado de conservação e qualidade dos 
produtos a serem fornecidos; 
 
10.21 – Responsabilizar-se pelos ônus decorrentes de despesas com transporte, 
extravio e danos acidentais no trajeto; 
 
10.22 – Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, 
previdenciários e comerciais resultantes da execução do fornecimento do objeto; 
 
10.23 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto fornecido em que se verificarem vícios ou incorreções; 
 
10.24 – Substituir de imediato os produtos que forem considerados impróprios o 
consumo, sem prejuízo de outras sansões e penalidades na forma da legislação; 
 
10.25 – Entregar produtos dentro do prazo de validade; 
 
10.26 – Manter durante toda a execução do fornecimento todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
10.27 - Emitir Nota Fiscal, onde conste: Dados bancários, para efeito de pagamento. 
O pagamento só se efetuará mediante a apresentação de cópia autenticada de 
quitação de débitos relativos ao INSS, FGTS reservado o direito de retenção de 
pagamento. 
 
10.28 – Vigência da Ata do Registro de Preço será de 12 (doze) meses. 
 
XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1 - O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela 
própria secretaria, a qual ficará responsável pela conferencia e controle da 
mercadoria: 
 
a) No ato da entrega, o responsável deverá aguardar que os funcionários do 
Depósito da Educação  (responsáveis pelo recebimento dos gêneros) confiram toda 
a mercadoria recebida; 
 
b) Após a conferência completa dos itens recebidos, o funcionário do Depósito da 
Educação deverá assinar a planilha de entrega em poder do fornecedor. A nota 
fiscal deverá ser fornecida ao funcionário do Depósito para posterior pagamento. 
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11.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  
 
11.3 - Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá: 
 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
 
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação da Administração, no prazo máximo de 01(um) dia, contado da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado;  
 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado.  
 
11.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 
 
11.5 - Quando, durante o prazo de validade, os produtos apresentarem qualquer 
irregularidade que os tornem sem condições para o consumo, a CONTRATADA 
deverá no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, e as suas expensas, substituir os 
mesmos por outros da mesma espécie, em perfeitas condições de o consumo, ou no 
mesmo prazo, restituir o valor pago, devidamente atualizado e em dinheiro. 
 
11.6 - Se a CONTRATADA não proceder à substituição dos produtos, nem restituir o 
valor pago, no prazo acima marcado, a Prefeitura Municipal de Nova Lima poderá 
compensar seu crédito com eventuais débitos para com a CONTRATADA, sem 
prejuízo de eventuais sanções administrativas. 
 
XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 - O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do 
recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondentes, acompanhada(s) 
de comprovação da  manutenção das condições demonstradas para habilitação, à 
vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma 
prevista no subitem 4 do item XI. 
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12.2 - Ocorrendo eventual atraso no pagamento, a contratante atualizará 
monetariamente o valor de seu débito, tendo por base a variação do IGP-M da 
Fundação Getúlio Vargas, até a efetiva data de pagamento. 
 
12.3 - Emitir Nota Fiscal, onde conste: Dados bancários, para efeito de pagamento. 
O pagamento só se efetuará mediante a apresentação de cópia autenticada de 
quitação de débitos relativos ao INSS, FGTS reservado o direito de retenção de 
pagamento. 
 
12.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  

XIII - DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1 – Os fornecedores de bens incluídos na Ata de Registro de Preços estarão 
obrigados a retirar as Notas de Empenhos que poderão advir, nas condições 
estabelecidas no ato  convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata (anexo 
lll). 
 
13.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contrações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitando a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
13.3 – É facultado a Contratante, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas ao classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados de conformidade com o ato convocatório. 
  
XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
14.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Nova Lima pelo 
prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 
7º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução 
CEGP-10 de 19 de novembro de 2002.  
 

a) apresentação de documentação falsa; 
b) retardamento na execução do objeto; 
c) não-manutenção da proposta ou lance verbal; 
d) comportamento inidôneo; 

    e) fraude ou falha na execução do contrato. 
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XV – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  
09002- 1236102922.093 f 394 Secretaria Municipal de  Educação 
09002- 1236102922.098 f 425 Secretaria Municipal de  Educação 
 
XVl – DAS PENALIDADES 
 
16.1 – A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar 
de entregar documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 02(dois) anos, e, quando suspenso, 
descredenciado dos  sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo 
das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
 
16.2 – O descumprimento, total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará  
a inadimplência da adjudicatória, sujeitando-se às seguintes penalidades: 
 
16.2.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
 
16.2.2 -  Multa de 10%+juro de mora e 0,1% ao dia (um décimo por cento do valor do 
produto)  por atraso da entrega. 
 
16.2.3 – Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 
 
16.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação  perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior. 
 
16.2.5 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, 
por perdas e danos, quando couber. 
 
16.3 – As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.4 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prezo para 
manifestação. 
 
16.5 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados 
por motivo de força maior ou caso fortuito. 
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16.6 – Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no 
art. 393 do Código Civil Brasileiro.    
 
XVIl – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
 
17.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 9°, inciso X, da Resolução CEGP-
10/2002, a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes, que 
desejarem. 
 
17.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
 
17.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
sessão e as propostas serão rubricadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes 
que desejarem.  
 
17.4 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado. 
 
17.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes, 
serão devolvidos logo após a assinatura do contrato da licitante vencedora. 
 
17.6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão.  
 
17.6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
 
17.6.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame.  
 
17.7 - O presente registro de preços poderá ser cancelado, mediante despacho 
devidamente fundamentado, nas hipóteses previstas no art. 13 do Decreto nº. 
3.931/2001, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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17.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.  
 
17.9 - Integram o presente Edital: 
  
Anexo I – Modelo de credenciamento. 
Anexo II – Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99. 
Anexo lll – Minuta de Ata. 
Anexo lV – Especificação dos itens. 
Anexo V  - Instrução para gravar proposta no CD ou Pen Drive. 
Anexo Vl - Planilha para gravar no CD ou Pen Drive. (Arquivo externo) 
 
 
Nova Lima, 30 de Abril de 2014. 
 
                                                                                                                               
_____________________________                _____________________________ 
         Cássio Magnani Júnior                                                Roberto Cotta 
             Prefeito Municipal                                           Secretário de Administração 
 
 
 
Visto Procuradoria: 
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ANEXO I - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
À 

Prefeitura Municipal de NOVA LIMA 

Praça Bernardino de Lima, nº 80,  

Centro, Nova Lima/MG  

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇOS No  ___/2014 

 

CREDENCIAMENTO 

 

À _________________________________________________________, CNPJ 

_______________________________, com sede à _______________ 

_________________________________________, vem designar e credenciar o 

Sr. ________________________________________________, R.G 

_______________________________CPF n.  ____________________, para 

representá-la, com plenos e amplos poderes para decidir sobre questões 

perante a Prefeitura Municipal de NOVA LIMA, que envolvam nosso interesse 

relacionados com O PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS No  

____/2014. 

 

NOVA LIMA,__ de _____________ de 2014. 

 

_________________________ 

                                      Nome e Assinatura 
 

 

OBS: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes 

"HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA COMERCIAL". 
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ANEXO II  

Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99 
 
 
 
 
 
Declaro para os devidos fins de Direito que esta Empresa não utiliza mão de obra 
infantil, ou a utiliza conforme ditames da Lei Federal 9.854/99 de 27 de Outubro de 
1999. Esta declaração é parte integrante na fase de habilitação, conforme 
exigências do presente instrumento convocatório (edital). 
 
 
 
 
 

 
Local e data 

 
 
 
 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 

Carimbo de CNPJ da Empresa 
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ANEXO lll - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  0/2014 
PREGÃO Nº  042/2014. 
PROCESSO Nº 196/2014. 
 
 
VALIDADE: 12 meses 
 
Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de 2014, o Secretário Municipal de 

Administração Sr. Roberto Cotta,  nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da 

Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2014  

por deliberação do Pregoeira oficial e equipe de apoio, RESOLVE registrar os 

preços para os fornecimentos constantes nesta ata,  beneficiário 

____________________________________, localizado na rua 

___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de 

__________________, estado de _________________, cujo CNPJ é 

_________________________, neste ato representado por 

___________________________________, conforme quadro abaixo: 

 

 
 
l - DO OBJETO: 
O objeto do fornecimento são os produtos constantes desta ata, que é aquisição de 
gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de 
Ensino que são discriminados a seguir: 
 
ll - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a 
partir da sua assinatura. 
 
2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
 



                     PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

             

Rua Bias Fortes – nº 62 – 2º andar Centro, Nova Lima MG – Tel: (031) 3541 5000. 
E-mail: cassiorocha@pnl.mg.gov.br 

 

24

2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata 
de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
lll - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do 
respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do 
Município. 
 
lV - DO PREÇO 
 
4.1 - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro 
de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva 
classificação no Pregão nº 042/2014. 
 
4.2 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições 
da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital 
do Pregão nº 042/2014, que integra o presente instrumento de compromisso. 
 
4.3 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das 
propostas apresentadas, no Pregão nº 042/2014 pelas empresas detentoras da 
presente Ata, as quais também a integram. 
 
V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
5.1 - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos 
anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento e conforme item X 
do edital de Pregão nº 042/2014. 
 
5.2 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de cinco dias da data 
da convocação por parte do Município. 
 
5.3 - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de 
Fornecimento. 
 
Vl - DO PAGAMENTO 
 
6.1 – Os pagamentos serão efetuados  em até 30 ( trinta) dias após a data de 
emissão da NF. 
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Vll - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
7.1 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega 
deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 
 
7.2 - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto 
apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco 
dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
7.3 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade 
requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, 
devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o 
local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
 
7.4 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal 
fatura, conforme o caso. 
 
7.5 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento 
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu ao recebimento. 
 
7.6 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser 
devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de 
administração da ata. 
 
Vlll - DAS PENALIDADES 
 
8.1 - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas 
classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no 
presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas 
no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas 
pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração. 
 
8.2 - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de 
fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá 
implicar na aplicação da multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do documento 
de empenhamento de recursos. 
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8.3 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, a Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a 
penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em 
qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra 
irregularidade. 
 
8.4 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem 
efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas 
para constituir dívida ativa, na forma da lei. 
 
lX - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 
 
9.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula ll, da 
presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado 
o período de 01(um) ano, contado a partir da data limite para apresentação das 
propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 042/2014, o qual integra a 
presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a 
que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 
 
9.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão 
de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA D E REGISTRO 
DE PREÇOS 
 
10.1 - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade 
requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e 
demais normas pertinentes. 
 
10.2 - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, 
da Lei Federal 8.666/93. 
 
Xl - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
 
11.1.1 - Pela Administração, quando: 
 
a) - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
 
b) - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, 
e a Administração não aceitar sua justificativa; 
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c) - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério da Administração; 
 
d) - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 
 
f) - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
g) - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 
 
g) - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de 
Registro de Preços; 
 
*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações 
oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 

 
11.1.2 - Pelas detentoras, quando , mediante solicitação por escrito, comprovarem 
estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, 
a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal 8.883/94. 
 
a) - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera 
ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do 
pedido. 
 
Xll - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
 
12.1 - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, caso a caso, pelo Secretario requisitante. 
 
Xlll- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 - Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 042/2014 e as propostas das 
empresas classificadas no certame supra-numerado e o mapa de lances com os 
preços finais do certame. 
 
13.2 - Fica eleito o foro desta Comarca de  Nova Lima para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente Ata. 
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13.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 
10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais de Direito. 
 
 

 
Nova Lima,  __ de _______ de 2014 

 
 
 

____________________________ 
Roberto  Cotta 

Sec. Municipal de Administração  
 
 
 

____________________________________ 
                                                          

Fornecedor 
 
 
 

 
Testemunhas: 
 
________________________________        ______________________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:         CPF: 
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Anexo lV 
Especificação dos itens  

 

Item Unidade  Descrição dos Gêneros Quant.  

001 Unidade  
Adoçante dietético líquido  com edulcorantes artificiais, 
sacarina sódica e ciclamato de sódio. Frasco contendo 
100 ml. 

500 

002 Unidade  

Alimento achocolatado em pó , instantâneo com cacau 
em pó, açúcar, maltodextrina, minerais, enriquecido com 
vitaminas e minerais, antioxidante ácido ascórbico, 
aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Não conter 
gorduras e glúten. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do 
tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. com 
umidade máxima de 3%. Livres de sujidades, parasitas e 
larvas. Embalagem de 400 gramas com tampa e de boa 
qualidade.  

9.000 

003 Unidade  

Amendoim torrado do grupo descascado e subgrupo 
despeliculado. Classe miúdo, subclasse bicolor e tipo 
único. Sem vagem, grãos inteiros e maduros, sãos, 
perfeitos e de tamanho e coloração uniformes. Livres de 
qualquer tipo de impurezas, sujidades e resíduos. Pacote 
de 500 gramas. Fornecedor deverá apresentar laudos 
referentes aos testes de aflatoxina dos lotes comercializados 
(fornecidos pela indústria dos produtos) quando solicitado pelo 
Núcleo de Nutrição. O recebimento do produto será recusado 
caso apresente níveis de aflatoxina acima dos estipulados por 
legislação vigente. 

700 

004 Unidade  

Amido de milho : Produto amílaceo extraído do milho, 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitos. Sob a forma de pó, 
deverão produzir ligeira creptação quando comprimidos 
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. Embalado em pacote de500g.  

1.500 

005 Unidade  

Arroz agulhinha , beneficiado, longo fino, tipo 1, polido à 
água, sem impurezas, 100% natural, não precisa escolher 
nem lavar. Com rendimento após o cozimento de no 
mínimo 2,5 vezes do peso antes da cocção. Deve 
apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após 
o cozimento. Embalagem com 5 Kg. Condições deverão 
estar de acordo com a Portaria MAA 269, 1988, isentos 
de insetos, parasitos e larvas, sendo obrigatória a 
apresentação do certificado de classificação emitido pelo 
órgão Oficial de Classificação, devidamente credenciado 
pelo Ministério da Agricultura na entrega da amostra do 

10.000 
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produto. 

006 Lata 
Atum em conserva: ralado, enlatado, conservado em 
óleo comestível, primeira qualidade, embalagem com 170 
gramas, com tampa abre-fácil, sabor natural. 

1.000 

007 Unidade  

Aveia em flocos finos: produto resultante da moagem de 
grãos de aveia após limpeza e classificação. Em porção 
de 30g conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras totais; 
no mínimo: 4g de proteínas e 2,5 g de fibra alimentar; não 
conter sódio nem açúcar simples e conter ferro. Caixa de 
250 gramas. 

1.800 

008 Unidade  
Azeite de Oliva extravirgem, com acidez máxima de 
0,5%. Embalagem metálica com bico dosador. 
Embalagem de 500 ml. 

500 

009 Pacote 

Batata palha,  longa, seca e crocante, sem gordura trans. 
Deve conter no rótulo informações sobre conservação. 
Composição: batata, gordura vegetal de palma e sal. 
Embalagem de boa qualidade, de 400 gramas. 

1.200 

010 Unidade  

Biscoito salgado, tipo Cream Cracker , crocante, deve 
conter os seguintes ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 
extrato de malte, carbonato de cálcio, sal, creme de milho 
ou amido de milho, fermentos químicos, estabilizante. 
Pacote de 200 gramas. 

12.000 

011 Pacote 

Biscoito doce, tipo Maria,  crocante, redondo, produzido 
com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, creme de milho ou amido de 
milho, açúcar invertido, carbonato de cálcio, sal, 
estabilizante, fermentos químicos, aromatizante, 
melhorador de farinha. Pacote de 200 gramas. 

16.000 

012 Pacote 

Biscoito doce, tipo Rosquinha, sabor coco , crocante, 
produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, 
creme de milho ou amido de milho, carbonato de cálcio, 
sal, coco ralado, fermentos químicos, estabilizante, 
aromatizante. Enriquecido com cálcio e vitaminas. Pacote 
de 400 gramas. 

7.000 

013 Pacote 

Biscoito doce, tipo Rosquinha, sabor leite , crocante, 
produzido com farinha enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, gordura vegetal, creme ou amido de milho, 
açúcar invertido, leite desnatado em pó, carbonato de 
cálcio, sal, fermentos químicos, estabilizante, 
aromatizantes. Enriquecido com cálcio e vitaminas. 
Pacote de 400 gramas.  

7.000 
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014 Pacote 

Biscoito salgado:  tipo Salpet, redondo, crocante, 
produzido com farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de 
milho ou amido de milho, sal, fermentos químicos, 
estabilizante, melhorador de farinha, antiumectante. 
Embalagem de 200 gramas. 

14.000 

015 Pacote 

Café: tradicional, torrado e moído, dentro dos padrões de 
qualidade da Instrução Normativa Nº 16 de 24 de maio de 
2010 (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento). Embalagem de 500 gramas, totalmente 
selada, sem micro-furos e contendo o selo de pureza 
ABIC. 

14.000 

016 Unidade  
Canjica de milho:  grupo misturada, subgrupo 
despeliculado, classe branca, tipo 1. Embalagem de 500 
gramas. 

700 

017 Unidade  

Cereal a base de arroz e aveia,  contendo farinha de 
arroz, açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais 
minerais, vitaminas e aromatizante vanilina. Embalagem 
em lata de 400 gramas. 

200 

018 Unidade  

Chá mate:  folhas e talos de erva-mate tostada, 
acondicionado em embalagem de papelão original de 
fábrica com 200 gramas, isento de matéria terrosa, fungos 
ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos, 
sem glúten.  

1.000 

019 Unidade  

Coco ralado:  que contenha em sua composição coco 
ralado úmido, açúcar, sal umectante INS1520 e 
conservante INS 223, não deve conter glúten, colesterol e 
gordura trans. Teor de sacarose máximo de 30%. 
Embalagem de 1 Kg.  

500 

020 Unidade  Colorau:  colorífico, 0% de gordura trans, composto fubá, 
urucum e oleo vegetal. Pacotes de 500 gramas  

1.300 

021 Unidade  

Creme de leite:  UHT, homogeneizado, que seja 
produzido a partir de creme de leite, leite em pó 
desnatado, espessante celulose microcristalina e 
carragena, estabilizante citrato de sódio, sem glúten, com 
mínimo de 17% de gordura. Embalagem tetra brik de 200 
gramas. Deve conter registro do Ministério da Agricultura 
na embalagem.  

300 

022 Unidade  

Farinha enriquecida, tipo f arinha láctea,  produzida com 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e 
aromatizantes. Deve informar no rótulo a presença ou não 
de glúten. Embalagem de 400g, lata. 

1.000 
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023 Unidade  
Farinha de mandioca: Farinha de mandioca fina seca, 
de primeira qualidade, classe branca, tipo 1, isento de 
parasitas, sujidades e larvas. Embalagem de 1 Kg 

1.200 

024 Unidade  

Farinha de milho amarela em flocos : Produzida a partir 
da moagem do milho, isenta de matéria terrosa e 
parasitos. Não poderá estar úmida. Embalagem de 500 
gramas. 

800 

025 Unidade  

Farinha de Trigo tradicional,  tipo 1: Produto composto 
de farinha de trigo especial para consumo, obtida através 
da moagem do trigo e enriquecida com ferro e ácido 
fólico. Deve apresentar cor branca, estar isenta de 
umidade ou impurezas. Embalagem plástica de 1 
kilograma. 

14.000 

026 Unidade  

Feijão Carioca , tipo 1: novo, constituído de grãos inteiros 
e sãos, Isento de material terroso, sujidades, larvas, 
parasitos, insetos e mistura de outras variedades e 
espécies. Devem estar acondicionados em embalagens 
de 1 kilograma. Obrigatória a apresentação do certificado 
de classificação emitido pelo Órgão Oficial de 
Classificação, devidamente credenciado pelo Ministério 
da Agricultura, na entrega da amostra do produto. 
Condições do produto deverão estar de acordo com a 
Instrução Normativa MA nº 12, de 28 de março de 2008. 

13.000 

027 Unidade  

Fermento biológico seco:  fermento biológico, seco, 
instantâneo. Composto por células de leveduras 
Saccharomyces cerevisae para preparo de produtos 
fermentados. Pacotes de 10 gramas 

17.000 

028 Unidade  

Fermento em pó q uímico , embalagem plástica com 
tampa de rosca de 250grs, composto de amido de milho, 
fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de 
sódio e carbonato de cálcio. Produto deverá atender às 
especificações da Resolução CNNPA n°38 de 1977. Deve 
ferver ao contato com água. 

2.500 

029 Unidade  

Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas: Em pó, 
enriquecida com ferro, isenta de sacarose, indicado para 
lactentes até os 6 meses de vida. Deve atender a todas 
as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e da 
portaria M.S. n 977/ 1998. Embalagem primárias em latas 
de 400 gramas devidamente rotuladas conforme 
legislação vigente. Tipo Nan 

200 
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030 Litro 

Leite desnatado:  Leite de ótima qualidade, 
homogeneizado, que tenha recebido tratamento térmico 
especial UHT (Ultra High Temperature), aquecido até 142 
a 145°C por 2 a 4 segundos e resfriado rapidamente. 
Deve apresentar em 200 ml do produto teor de gordura 
total  de 0%, 95  a 145 mg de Sódio,  210 a  260 mg de 
Cálcio. Composto de leite desnatado, estabilizantes 
citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, 
trifosfato de sódio. Embalagem com tampa abre e fecha, 
multilaminada cartonada de 1 litro, asséptica, 
impermeável ao ar, luz e germes, que possua perfeita 
conservação do sabor e das qualidades nutritivas. Com 
tampa de rosca.  

3.000 

031 Litro 

Leite Integral:  Leite de ótima qualidade, homogeneizado, 
que tenha recebido tratamento térmico especial UHT 
(Ultra High Temperature), aquecido até 142 a145°C por 2 
a 4 segundos e resfriado rapidamente. Deve apresentar 
em 200 ml do produto teor de gordura total de 5 a 8 g 
sendo no máximo 5 g de gordura saturada, 95 a 140 mg 
de Sódio e 210 a 260 mg de cálcio . Composto de leite 
integral, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato de 
sódio, difosfato de sódio, trifosfato de sódio. Embalagem 
com tampa abre e fecha, multilaminada cartonada de 1 
litro, asséptica, impermeável ao ar, luz e germes, que 
possua perfeita conservação do sabor e das qualidades 
nutritivas. Com tampa de rosca. 

91.000 

032 Unidade  
Leite condensado:  preparado com leite fluido, açúcar e 
lactose. 0% de gordura trans. Não deve conter glúten. 
Embalagem tetra brik de 395 gramas. 

800 

033 Unidade  
Leite de soja:  Leite de soja elaborado com extrato de 
soja, não contendo glúten e lactose, enriquecido com 
vitaminas e minerais.  Sabor natural. Lata de 300 gramas 

400 

034 Unidade  
Linhaça: Semente de linhaça marrom, grãos integrais, 
sem sujidades ou gravetos, primeira qualidade, pacote de 
500 gramas. 

400 

035 Pacote 

Macarrão Parafuso:  Massa tipo parafuso, composto de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
e corantes naturais de cúrcuma e urucum. Após o 
cozimento indicado na embalagem, deve apresentar-se 
solto, macio e com sabor característico. Embalagem de 
500 gramas. 

4.000 
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036 Pacote 

Macarr ão Talharim:  massa tipo ninho, n°3, composto 
com sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovos e corantes naturais de cúrcuma e urucum. Após o 
cozimento indicado na embalagem, deve apresentar-se 
solto, macio e com sabor característico e boa 
digestibilidade. Pacote de 500 gramas.  

4.000 

037 Pacote 

Macarrão para sopa.:  Massa de Letrinhas, com sêmola 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante 
natural de urucum. Deve apresentar-se solto após o 
cozimento indicado na embalagem: boa digestibilidade. 
Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 gramas 

500 

038 Unidade  

Margarina vegetal com sal:  cremosa, 0% gorduras 
trans, 80% lipídios, contendo óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, água, leite em pó desnatado 
reconstituído e/ou soro de leite em pó, vit A, 
estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 
lecitina de soja, EDTA, BHT, sorbato de Potássio e/ou 
benzoato de sódio. Embalagem de 500 g.  

12.000 

039 Kilo 

Margarina 3 kg:  Óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, água, leite em pó desnatado 
reconstituído, soro de leite em pó desnatado 
reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, 
vitamina A, estabilizantes e conservadores, aroma 
idêntico ao natural de manteiga e corantes naturais de 
urucum e curcuna. Não deve conter glúten. Embalagem 
de 3 kg 

3.000 

040 Unidade  
Milho para pipoca:  milho para pipoca, classe amarelo, 
grupo duro, tipo 1, livre de impurezas, sujidades e 
parasitos. Embalagem de 500 gramas 

500 

041 Unidade  

Milho verde em conserva:  milho verde em conserva, 
sem líquido de cobertura, cozido a vapor, tendo como 
ingredientes milho verde, açúcar, água e sal. Deve 
apresentar grãos inteiros, com tamanho e forma 
regulares, sem aditivos químicos. Livre de fermentação, 
isento de matéria terrosas, de parasitos e detritos animais 
e vegetais. Latas com peso drenado de 200 gramas 

1.200 

042 Unidade  

Mistura para bolo:  mistura para bolo composta de 
farinha de trigo especial, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, amido de milho, fermento químico, sabor 
Chocolate . Embalagem de 05 kilogramas. 

500 

043 Unidade  

Mistura para bolo:  mistura para bolo composta de 
farinha de trigo especial, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, amido de milho, fermento químico. Massa 
para Bolo Básico . Embalagem de 5 kilogramas. 

900 
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044 Unidade  

Mistur a para bolo Diet : mistura em pó para bolo, diet, 
produzido com farinha de trigo especial, polidextrose, 
sorbitol, emulsificante, amido, fermento químico, 
aromatizante, sal e edulcorantes. Embalagem de 300 
gramas. Sabores coco, chocolate, laranja e baunilha. 

300 

045 Unidade  
Óleo de soja refinado  Tipo 1, de primeira qualidade, 
100% natural; comestível; extrato refinado; 0% de gordura 
trans. Frascos de 900 ml. 

12.000 

046 Unidade  

Polpa de tomate:  produto resultante da concentração da 
polpa de tomates maduros, escolhidos, sãos e sem pele e 
sementes por processo tecnológico adequado. Composto 
de tomate, sal e açúcar, sendo tolerado até 3% de açúcar 
e 8% de sódio. Deverá estar isento de fermentação. 
Embalagem tipo tetra brik com 520 gramas. 

6.000 

047 Unidade  

Polvilho azedo , 100% natural de 1ª qualidade, 
acondicionado em embalagem de polipropileno 
transparente, original de fábrica com 1 kilograma, aspecto 
liso fino, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
livre de umidade e fragmentos estranhos. 

3.000 

048 Unidade  

Sal Refinado: sal iodado, constituído de cristais de 
granulação uniforme e isento de impurezas e umidade. 
Acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. Deverá estar 
de acordo com a Resolução RDC nº 130, de 26 de maio 
de 2003. Embalagem de 1 kg  

5.000 

049 Unidade  

Trigo fino para quibe:  grãos limpos processados, tipo 1. 
Embalagem em sacos plásticos; transparentes; não 
violados; resistentes que garantam a integridade do 
produto. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação; procedência; informações 
nutricionais; número de lote e quantidade do produto. 
Embalagem de 500 gramas. 

800 

050 Unidade  

Vinagre: Ácido acético obtido mediante a fermentação 
acética de soluções aquosas de álcool procedente 
principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, 
refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no 
comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem 
plástica/garrafa pet; sem corantes; sem essências; sem 
adição de açúcares e com volume entre 500 mL e 1 litro. 

1.200 
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ANEXO V 

Instrução para gravar proposta no CD ou Pen Drive  
 
 

1 - A proposta no CD ou Pen Drive é para agilizar o  andamento de lançamento 
de preços no Sistema de Pregão, por ser um programa  a parte do Windows, 
deverá ser observado o seguinte: 
 
a) Deverá ser alterado somente o item que for cotar com valor unitário e marca nas 
colunas para tal fim; 
 
b) Não poderá ser colocado mais nenhum dado, nem da Empresa participante ou 
nos itens;  
 
c) As casas decimais se completam automaticamente ao ser preenchido o valor 
unitário com a vírgula;    
 
d) O item cotado deverá obedecer a especificação do Edital na Proposta impressa; 
 
e) Na coluna de “valor unitário”, os itens que não forem cotados deverão permanecer 
como estão “0.0000”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


