MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça João de Góes, 167, Centro, Cruzeta-RN
CEP: 59.375-000 - E-MAIL: cplcruzetarn@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN n° 041/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL – (SRP) PARA COMPRAS
O MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 08.106.510/0001-50,
com sede na Praça João de Góes, 167, Centro, torna público por meio de sua Comissão
Permanente de Licitação, designada pela designada pela Portaria nº 036/2021 que fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
adjudicação POR ITEM, objetivando a POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE
GENEROS
ALIMENTÍCIOS,
COM
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
DE
MICROEMPRESAS (MEI E ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NO
ÂMBITO REGIONAL, CONSTANTE NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL
Nº 852/2016, relacionados nos Anexos, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e do Decreto Municipal nº 852/2016, e subsidiariamente aplicando-se os dispositivos
constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais diplomas legais vigentes, nas
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
seus anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes: DECLARAÇÕES PRÉVIAS, PROPOSTA E OS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO serão recebidos:
a) por correspondência, neste último caso, até às 12:00 horas do dia útil anterior ao previsto
para recebimento dos mesmos, no endereço acima mencionado; ou
b) na sessão pública de processamento do Pregão.
Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante retardatária, a
não ser como ouvinte o seu representante.
A sessão de processamento do pregão será realizada na sede da Prefeitura Municipal
de Cruzeta/RN, iniciando-se às 08:00 horas do dia 23 de abril de 2021, e será conduzida
pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe Técnica de Apoio, legalmente designada.
1 - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE
GENEROS
ALIMENTÍCIOS,
COM
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
DE
MICROEMPRESAS (MEI E ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NO
ÂMBITO REGIONAL, CONSTANTE NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL
Nº 852/2016, com suas especificações descritas nos Anexos, pelo Município de Cruzeta/RN.
2 - DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (MEI e ME) E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ART. 48,
I)
2.1 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, que sejam estabelecidos na cidade de Cruzeta/RN ou nas cidades
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da Região Seridó Potiguar, de acordo com o Decreto Municipal nº 852/2016, Art. 1º, § 2º, II,
que se enquadram no âmbito regional visando promover o desenvolvimento econômico e
social no âmbito local e regional, ampliar a eficiência das políticas públicas e incentivar
a inovação tecnológica: Acari, Bodó, Carnaúba dos Dantas, Caicó, Cerro Corá, Cruzeta,
Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu,
Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, Santana do Seridó, São Fernando,
São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente
Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas.
2.2 - 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 agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e no Decreto
Municipal nº 852/2016.
2.3 - O ramo de atividade de cada empresa licitante será averiguado no momento do
credenciamento do representante da empresa, e quando não houver representante credenciado,
no momento da análise dos documentos de Habilitação.
2.4 – A NÃO compatibilidade do ramo de atividade (CNAE) da empresa com o objeto da
licitação será fato impeditivo de sua participação nesta licitação.
2.5 - No dia, horário e local da sessão pública, informados no preâmbulo deste EDITAL,
faremos o recebimento dos envelopes 01 – Declarações Prévias, 02 – Proposta e 03 –
Documentação de Habilitação;
2.6 - Caso o licitante OPTE em se fazer presente nesta sessão pública, DEVERÁ:
2.6.1 - Estar utilizando máscaras de tecido ou descartáveis (cobrindo nariz e boca), luvas
e caneta esferográficas (preferencialmente a caneta na cor azul) para seu uso pessoal;
2.6.2 - NÃO estar cumprindo isolamento determinado pelos órgãos de saúde estadual e
municipal (modelo de declaração em anexo ao instrumento convocatório);
2.6.3 - Obedecer ao distanciamento recomendado, de no mínimo um metro e meio de
distância das demais pessoas presentes à sessão pública;
2.6.3.1 - Caso haja uma quantidade de licitantes interessados em participar desta sessão
pública, superior a capacidade da sala de reuniões da CPL, após atendidas as normas de
distanciamento, os mesmos deverão se reunir e decidir quem irá participar da sessão;
não havendo consenso, será realizada a entrada alternadamente de cada um até o final
da sessão.
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2.7 - Caso o licitante OPTE em fazer o PROTOCOLO dos envelopes 01, 02 e 03 para
participar do presente certame, DEVERÁ:
2.7.1 - Estar com envelopes (01, 02 e 03) identificados para esta licitação, devidamente
lacrados e indevassáveis, rubricados em todos os seus fechos; e
2.7.2 - PREFERENCIALMENTE serem de material plástico ou impermeável, visto que,
os mesmos passarão por uma DESINFECÇÃO por aspersão de Álcool a 70º liquido ou
gel;
2.7.3 - Os envelopes 01, 02 e 03 devem vir acompanhados de FOLHA DE
PROTOCOLO, conforme modelo anexo do instrumento convocatório.
2.7.4 - Optando pelo protocolo dos envelopes 01, 02 e 03, este será realizado na
RECEPÇÃO da prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, no endereço constante do
preambulo, obedecendo à entrada de um licitante por vez no hall da recepção, conforme
recomendações dos Órgãos de saúde; OU
2.7.5 - Por correspondência, neste último caso, até às 12h00min do dia útil anterior ao
previsto para recebimento dos mesmos, no endereço informado no instrumento
convocatório.
2.8 - Será publicado o resultado e enviado por E-mail para as empresas participantes a
documentação digitalizada no mesmo dia da abertura para conhecimento de todos,
obedecendo aos termos do Inc. XVIII, do Artigo 4º, da Lei 10.520/02.
2.9 - No entanto, não poderão concorrer neste Pregão Presencial, por razões de interesse
público, pessoas jurídicas:
2.9.1. Cujos dirigentes, gerentes, sócios ou responsáveis técnicos mantenham qualquer
vínculo empregatício com o Município de Cruzeta/RN;
2.9.2. Que estejam em Recuperação Judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação.
2.9.3. Que estejam impedidas ou suspensas de licitar ou contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal, e que, por estas, tenham sido declaradas inidôneas;
2.9.3.1. Como condição de participação, O Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao site https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/ atendendo aos seguintes cadastros:
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2.9.3.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;
2.9.3.1.2. CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas;
2.9.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;
2.9.3.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
2.10 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante impedido de
participar, por falta de condição de participação.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1 – Para o credenciamento do representante da Licitante deverão ser apresentados, em uma
(01) via e, se cópias, devidamente autenticadas por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração Municipal em atuação na Comissão Permanente de Licitação, neste caso
preferencialmente em até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário da sessão de
licitação, os seguintes documentos:
a)
Tratando-se de representante legal: o Requerimento do Empresário, Certificado de
Microempreendedor Individual - MEI ou estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b)
Tratando-se de procurador: carta de credenciamento, ou 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", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.2 – Não havendo a apresentação dos documentos exigidos no item anterior, não haverá o
credenciamento de representante da empresa licitante e este não terá direito a voz sendo mero
ouvinte na sessão, porém os envelopes serão recebidos e abertos.
3.3 - O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.
3.4 - Será admitido apenas um (01) representante para cada licitante credenciada.
3.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a preclusão de
seu direito ao lance, de manifestação de interesse em recorrer, e outros em que seja necessária
à sua manifestação oral, prosseguindo-se em todos os demais atos da Sessão.
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DECLARAÇÕES
PRÉVIAS, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
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4.1 – Os envelopes: Declarações Prévias, Proposta e Documentos de habilitação deverão
ser apresentados ou remetidos, neste caso deverão ser recebidos até às 12:00 horas do dia útil
anterior, separadamente, em envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº 01 – Declarações Prévias
Pregão Presencial nº 008/2021
Processo Licitatório MC/RN nº 041/2021
Data da Abertura: 23 de abril de 2021
Horário de abertura: 08:00 horas
Envelope nº 02 - Proposta
Pregão Presencial nº 008/2021
Processo Licitatório MC/RN nº 041/2021
Data da Abertura: 23 de abril de 2021
Horário de abertura: 08:00 horas
Envelope nº 03 – Documentos de Habilitação
Pregão Presencial nº 008/2021
Processo Licitatório MC/RN nº 041/2021
Data da Abertura: 23 de abril de 2021
Horário de abertura: 08:00 horas
4.2 - Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Administração Municipal em atuação
na Comissão Permanente de Licitação, neste caso preferencialmente em até 24 (vinte e
quatro) horas antes do horário da sessão de licitação.
5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DECLARAÇÕES PRÉVIAS
5.1 – No envelope de n° 01, deverão ser apresentadas, em uma (01) via:
5.1.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação do Edital;
5.1.2 - Declaração de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de
consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49
da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme o caso.
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
6.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos, sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO:
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6.1.1 – Carta Proposta, com as seguintes especificações:
a)
Fazer referência ao número do Processo Administrativo e do Pregão Presencial;
b)
emitida em papel timbrado da empresa ou com apresentação no mínimo de razão
social, endereço completo, CNPJ, em uma (01) via, redigida em língua portuguesa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada a última folha e rubricadas nas demais,
pelo representante legal da empresa;
c)
Preço unitário e total, por ITEM, em moeda corrente nacional, em algarismo e com
apenas duas (02) casas decimais – (R$ 0,00), apurado à data de sua apresentação, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
d)
Prazo de validade da proposta de, no mínimo, sessenta (60) dias contados da data de
abertura do envelope proposta;
e)
Declaração de que todos os elementos (tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, etc) que
incidam ou venham a incidir sobre os preços ofertados, estão inclusos no preço consignado na
Proposta;
6.1.2 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
6.2 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto, podendo tão somente solicitar a sua INEXEQUIBILIDADE OU DESISTÊNCIA
no momento dos lances verbais.
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO".
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos, em uma (01)
via, apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de
notas, ou por servidor da Administração Municipal em atuação na Comissão
Permanente de Licitação, neste caso preferencialmente em até 24 (vinte e quatro) horas
antes do horário da sessão de licitação, a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)
Requerimento do Empresário, no caso de empresa individual, ou Certificado de
Microempreendedor Individual - MEI;
b)
ato constitutivo, estatuto ou contrato social e aditivos em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial;
c)
documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d)
decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, quando a atividade assim o exigir.
7.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 7.1.1 não precisarão
constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento do representante da empresa licitante neste Pregão.
7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b)
Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e com a Procuradoria
Geral do Estado da sede da licitante, mediante certidão negativa de débitos;
c)
Certidão de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
d)
Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e com a
Procuradoria da Fazenda Nacional, incluindo-se créditos tributários, mediante da Certidão
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
e)
Certidão Negativa de Débitos Municipais;
f)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a)
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida no domicílio da
pessoa jurídica, com data de até 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das
propostas, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.
7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)
Atestado de capacidade técnica expedido timbrado por pessoas jurídicas tomadoras
de serviços executados/produtos fornecidos pela empresa licitante e compatíveis com o
objeto desta licitação.
7.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a)
Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos, assinada por sócio, dirigente,
proprietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do declarante; e,
b)
Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de
idade, conforme Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.
8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, com o recebimento dos documentos de credenciamento e os envelopes
DECLARAÇÕES PRÉVIAS, PROPOSTA DE PREÇOS E OS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
8.2 – Os trabalhos serão iniciados com o credenciamento dos representantes das empresas
interessadas em participar do certame, e abertura dos envelopes em cada etapa do
procedimento.
8.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
7

MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça João de Góes, 167, Centro, Cruzeta-RN
CEP: 59.375-000 - E-MAIL: cplcruzetarn@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN n° 041/2021

a)

Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b)

Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

8.3.1 - No tocante aos preços, as 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.
8.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
8.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
a)
Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b)
Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
8.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
8.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.
8.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado.
8.8.1 – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.8, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.9 – Uma vez alcançada a oferta de menor preço, o Pregoeiro e sua equipe de apoio deverão
averiguar o atendimento às especificações do objeto, estando a mesma sujeita à
desclassificação, em caso de desconformidade com as especificações, chamando-se neste
caso, o 2º colocado, e assim sucessivamente até o cumprimento dos requisitos exigidos.
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8.10 – Superada a fase de análise da aceitabilidade do serviço/produtos ofertados, será
aberto o envelope contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.
8.11 - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para
participação na licitação.
8.12 - Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista
quando da comprovação, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual
período quando requerida pelo licitante e mediante apresentação de justificativa, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.13 - O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do
resultado da fase de habilitação.
8.14 - A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos
de regularização fiscal e trabalhista.
8.15 - A não regularização da documentação nos prazos acima citados, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de
1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, ou revogar a licitação.
8.16 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades exceto alterações nos documentos
de Credenciamento, Declarações Prévias, Proposta e Habilitação, poderão ser sanadas na
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, não se
permitindo a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente
nos Envelopes n° 01, 02 e 03, mas tão somente a verificação efetuada por meio eletrônico
hábil de informações.
8.16.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
8.16.2 - 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.
8.17 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
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8.18 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente 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 cuja autora atenda
os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
8.19 - Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se aceitam
fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.
8.20 - Em seguida, abrirá os envelopes nº 03 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as
respectivas habilitações. As habilitadas serão incluídas na Ata de Registro de Preços,
observada a ordem de classificação
8.21 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes forem
inabilitados, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de oito (08) dias úteis para
apresentação de nova documentação e/ou propostas, escoimadas das causas referidas na
condição anterior. (Lei nº 10.520/2002, art. 9º, c/c Lei nº 8.666/1993, art. 48, § 3º).
9 - DO RECURSO 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 03 (três) dias para apresentação de
memoriais como condição para apreciação do recurso, ficando as demais licitantes desde
logo intimadas 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.
9.1.1 – Caso o licitante opte pelo protocolo de seus envelopes, a documentação referente
as declarações prévias, propostas e documentação de habilitação, serão digitalizados e
enviados no mesmo dia para o e-mail do licitante, assegurando a eles o prazo de 03 (três)
dias para apresentação de memoriais descritivos das razões minuciosas, como condição
de apreciação e julgamento do recurso interposto contados a partir da confirmação do
recebimento do e-mail ou um prazo máximo de um (01) dia útil, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas 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.
9.1.2 – Havendo suspensão e não conclusão dos trabalhos no dia designado para a Sessão, o
Pregoeiro convocará, por publicação na imprensa oficial, os licitantes para tomarem
conhecimento de suas decisões, ocasião em que os licitantes irresignados deverão apresentar
sua intenção de recorrer nos termos do item anterior.
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9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
9.3 – Recebidas às razões recursais, através de seus memoriais escritos devidamente
protocolados na Sala das Licitações da Prefeitura Municipal ou enviados para o e-mail:
cplcruzetarn@gmail.com, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado ao Prefeito Municipal.
9.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento e determinará a convocação do beneficiário para a
assinatura da Ata de Registro de Preços.
9.6 – A Ata de Registro de Preços e o possível Contrato Administrativo serão formalizados e
subscritos pelo Prefeito Municipal.
9.7 - A licitante que, convocada para assinar a ata de registro de preços e o contrato, deixar de
fazê-lo no prazo fixado, decairá do direito.
9.8 – Colhidas as assinaturas, a Administração Municipal providenciará a imediata publicação
do extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇO e, se for o caso, do ato que promover a
exclusão de que trata o subitem anterior.
10 – DA VIGÊNCIA
10.1. A validade das Atas de Registro de Preços a serem subscritas será de um (01) ano.
11 - DAS CONTRATAÇÕES
11.1 – O LICITANTE VENCEDOR incluído na ata de registro de preços estará obrigado a
celebrar os ajustes administrativos (contrato, carta contrato, ordem de compra e outros
equivalentes) que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos
respectivos anexos e na própria Ata.
11.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de
contratação em igualdade de condições.
11.3 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o LICITANTE
VENCEDOR deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 03 (três)
dias úteis a partir da data da convocação, todas as certidões negativas de débitos (nacional,
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estadual e municipal) referentes à regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de a contratação
não se concretizar.
11.4 - Com as informações do Órgão Gerenciador, o gestor convocará o LICITANTE
VENCEDOR indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente.
11.5 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro
estiverem dentro do prazo de validade, o LICITANTE VENCEDOR ficará dispensado da
apresentação das mesmas.
11.6 - O LICITANTE VENCEDOR deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou
retirar instrumento equivalente.
12 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO
DA LICITAÇÃO
12.1. O objeto da presente licitação será executado mediante a solicitação por meio de
expedição de ordem de compra do setor requisitante responsável, os quais deverão ser
entregues nos locais descritos na mesma.
12.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias após o recebimento da
ordem de compra, pois os mesmos serão distribuídos logo em seguida.
12.3 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, nas quantidades e locais
indicados na ordem de compra, correndo por conta da Contratada todos os custos e despesas
decorrentes do fornecimento, não havendo nenhum ônus a Contratante.
12.4 – A entrega dos produtos frios ora licitados deverá ser realizada em carro frigorífico,
entregues devidamente embalados.
13 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1 - Por ocasião do fornecimento dos produtos, a Contratada deverá colher no
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor do Contratante
responsável pelo recebimento.
13.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
13.2.1- Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
1.3.2.1.1 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, imediatamente após o recebimento da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
13.2.2 – Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
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14 - DA FORMA DE PAGAMENTO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO
FATURAMENTO, DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E DA PENALIDADE PELO
ATRASO DE PAGAMENTO
14.1 - O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação da nota
fiscal/fatura (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R$ 8.000,00
(oito mil reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as faturas acima de R$
8.000,00 (oito mil reais), nos termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, mediante
comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria Municipal
beneficiada, encaminhados à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação,
acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista,
fazendo menção ao PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN n° 041/2021, PREGÃO
PRESENCIAL nº ___/2021.
14.1.1 - O prazo para liquidação da despesa será de até cinco (05) dias úteis para as faturas de
valor até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) e em até quinze (15) dias para
faturas com valor superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
14.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.
14.3 - As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do
orçamento geral do município do exercício financeiro de 2021.
14.4 - O faturamento das despesas será para o MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, inscrito no
CNPJ n° 08.106.510/0001-50, com sede na Praça João de Góes, 167, Centro.
14.5- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira (atualização monetária) devida pelo Município de Cruzeta/RN, será calculada
mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança.
14.6 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrente do fornecimento já recebidos constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
15.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Direta do Município de
Cruzeta/RN, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a licitante, que praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
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15.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
estipuladas em ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e
ampla defesa.
15.3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
15.4 – Será aplicada multa no valor de 10% (dez por cento) do valor da adjudicação ao
licitante vencedor que se recusar injustificadamente a assinatura da ata de registro de
preços ou Contrato Administrativo.
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - 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 do procedimento licitatório e da
contratação.
16.2 - Os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão comunicadas
mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte FEMURN, salvo com referência àquelas que puderam ser comunicadas diretamente,
mediante ofício, as licitantes.
16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição
para retirada na Sala das Licitações - Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, após a publicação
do extrato do Contrato Administrativo pelo prazo de dez (10) dias, havendo destruição dos
mesmos quando vencido o referido prazo.
16.4 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão, através do e-mail: cplcruzetarn@gmail.com ou pessoalmente
através de protocolo na Sala das Licitações.
16.4.1 - A petição será dirigida ao Pregoeiro, que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil.
16.4.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
16.4.3 – Não havendo provocação para esclarecimentos, providências ou impugnação dos
termos do edital, o mesmo será aplicado na íntegra, operando a preclusão processual
para todos os possíveis licitantes.
16.5- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Administração Municipal.
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16.6 - Integram o presente Edital:
a)
Anexo I – Termo de Referência;
b)
Anexo II – Descrição dos Produtos;
c)
Anexo III – Modelo da Carta de Credenciamento;
d)
Anexo IV - Modelo da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte;
e)
Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
f)
Anexo VI - Modelo de Declaração do Trabalho do Menor;
g)
Anexo VII - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação;
h)
Anexo VIII - Modelo da Carta Proposta;
i)
Anexo IX – Modelo da Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
j)
Anexo X – Minuta da Ata de Registro de Preços;
k)
Anexo XI – Minuta do Contrato Administrativo.
16.7 - Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.
16.8 - Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias e horário de
expediente, das 08:00 às 12:00 horas, na Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, situada na
Praça João de Góes, 167, Centro, ou pelo telefone (84) 3426-2261 e pelo e-mail:
cplcruzetarn@gmail.com junto à Comissão Permanente de Licitação.
16.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Cruzeta/RN.

Cruzeta/RN, 09 de abril de 2021.

_______________________________________________
Roberth Batista de Medeiros
Presidente da CPL

________________________________________________
Joaquim José de Medeiros
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesas
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO
1.1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações do abaixo.
ITEM
1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIÇÃO
QUANT.
UNID.
ABACAXI - Tipo perola com 70% de maturação, sem danificações
UNID
1500
físicas, casca integra. Peso por unidade de aproximadamente 1,3kg.
AÇAFRÃO EM PÓ - Condimento em pó, de cor amarela escuro,
acondicionado em embalagem apropriada, lacrado, não serão
PCT
30
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência.
Embalagem plástica c/ 500g.
ACHOCOLATADO EM PÓ - cacau em pó, açúcar, maltodextrina,
complexo vitamínico, sal e lecitina de soja, e outros ingredientes
permitidos pela legislação Embalagem: pacote de polietileno de
UNID
1000
380g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido e atender as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
ACHOCOLATADO EM PÓ 0 LACTOSE – cacau em pó, açúcar,
maltodextrina, complexo vitamínico, sal e lecitina de soja, e outros
ingredientes permitidos pela legislação Embalagem: pacote de
UNID
50
polietileno de 380g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido e atender as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
AÇÚCAR COMUM TRITURADO - Deve ser fabricado de açúcar
isento de fermentações, de matéria terrosa, de parasitos e detritos
animais ou vegetais. Aspecto: sólido com cristais bem definidos. Cor:
branca (para o açúcar cristal branco). Odor e sabor próprio do
KG
4000
produto. Embalagem intacta de 1kg, na embalagem deverá constar
data da fabricação data de validade e número do lote do produto.
Validade mínima de 6 meses na data da entrega.
AÇÚCAR CRISTAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
PLÁSTICA LACRADOS DE 1 KG, COM TODAS AS
INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA
KG
75
LEGISLAÇÃO
VIGENTE,
CONSTANDO
DATA
DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE NOS PACOTES INDIVIDUAIS.
ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO - a base de sucralose ou
estévia pura, embalagem contendo 100 ml, de 1ª qualidade, devendo
conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, suas
UNID
45
condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 271/05 da
Anvisa. Validade mínima de 12 (doze) meses da data do
recebimento. Referência: Stevia ou sucralose.
ALFACE REGIONAL - Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o
grau de evolução completo em perfeito estado de desenvolvimento. MOLHOS
1800
Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra
(PÉ)
aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas.
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9

10

11

12

13

14

15

16

ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE - Aparência fresca e sã,
colhidos ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de
desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou
mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos
agrícolas.
AMIDO DE MILHO - 100% puro de excelente qualidade, pó branco,
fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de
sujidades. Embalagem intacta de 1kg, na embalagem deverá constar
data da fabricação data de validade e número do lote do produto.
Validade mínima de 6 meses na data da entrega
ARROZ BRANCO “TIPO 1” - Classe longo e fino, pacote de um
quilo, embalagem plástica resistente e transparente com a data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses, com registro
no Ministério da Agricultura. Informações nutricionais na
embalagem. Prazo de validade mínimo de 03 meses após o
recebimento.
ARROZ PARBOLIZADO “TIPO 1” - Classe longo e fino, pacote de
um quilo, embalagem plástica resistente e transparente com a data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses, com registro
no Ministério da Agricultura. Informações nutricionais na
embalagem. Prazo de validade mínimo de 03 meses após o
recebimento.
ARROZ VERMELHO (DA TERRA) “TIPO 1” - Classe longo e
fino, pacote de um quilo, embalagem plástica resistente e
transparente com a data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 6 meses, com registro no Ministério da Agricultura.
Informações nutricionais na embalagem. Prazo de validade mínimo
de 03 meses após o recebimento.
AVEIA EM FLOCOS - Produto resultante da moagem de grãos de
aveia após limpeza e classificação. Embalada em caixa impermeável,
limpa, não violada, resistente e acondicionada em caixas de papelão.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. Peso aproximado 200g.
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Com acidez máxima de
0,8% (em ácido oleíco) – para temperar alimentos; embalagem com
500 ml. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega.
AZEITONA - Em conserva inteira com caroço, em conserva,
preparada com os frutos curados na variedade preta, imersos em
salmoura de concentração apropriada, em recipientes herméticos,
coloração uniformes submetidos ao processo tecnológico adequado,
atendendo as condições gerais do código sanitário de alimentos.
Acondicionada em embalagem com 500 g devendo ser considerado
como peso líquido do produto drenado. Produto, devidamente
rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo
indicando claramente o peso líquido do produto drenado, o prazo de
validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação
nutricionais, número do registro no órgão competente e demais dado
conforme legislação vigente, reembalado de acordo com a praxe
comercial. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir data de
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entrega.
BALA
SORTIDA
MASTÍGAVEL
COLORIDA
ARTIFICIALMENTE (DIVERSOS SABORES) - produto
constituído por um núcleo de massa açucarada, de composição
variada, ou ainda constituído por sementes oleaginosas, frutas, partes
de fruta ou frutas secas revestidas por uma camada açucarada, polida
ou de chocolate cobertura; quando o núcleo for constituído de frutas,
o produto pode ser denominado fruta confeitada. Embalagem de
700g.
BANANA PRATA - Tipo prata com 70% de maturação, sem
danificações físicas, casca integra. Isenta de substâncias terrosas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas odor e
sabor estranho. Peso por unidade de aproximadamente 100g.
BARRA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR GOIABA 30g Biscoito, doce em barra com recheio de goiabada. A base de farinha
de trigo, amido de milho, açúcar, sal, gordura vegetal, leite (ou soro)
e outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação e
mencionados. Características organolepticas: - Aspecto: massa
torrada sem recheio - Cor: própria - Odor: próprio - Sabor: próprio Textura: crocante/macia Validade: mínima de 08 meses Prazo de
fabricação: não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e
cinco) dias da data de entrega. Embalagem dupla, contendo 30g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Não permitido o uso de corantes
(Resolução-CNNPA Nº 12 de 1938).
BARRA DE CEREAIS (SABORES DIVERSOS) 22g - Banana; 1)
castanha-do-Pará e/ou castanha de caju e/ou amêndoas e/ou
amendoim e/ou castanha de caju; 2) frutas variadas. Composição
obrigatória: aveia em flocos, flocos de arroz e de cevada e/ou flocos
ou farelo de trigo e/ou flocos de milho testados, e/ou quinta, e/ou
linhaça, e/ou gergelim, açúcar, e/ou melado de cana e/ou mel, e a (s)
fruta l (s)/oleaginosa(s) que caracteriza(m) o sabor. No caso o sabor
fruta (s) variada (s) l deverá conter no mínimo uma fruta (dentre
maçã, manga, morango, cereja, amora, laranja, framboesa, ameixa).
Opcional: 1) outras substâncias alimentícias aprovadas, que não
descaracterizem o produto e sejam declaradas no rótulo. As barrinhas
poderão ter alegação de "com iogurte" / "sabor de iogurte" ou "com
cobertura de chocolate" / "com cacau". Validade mínima de 04
meses. Referência: Nutry
BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE de chocolate ao leite produto de boa qualidade, com rótulo e data de validade, mínimo de
validade de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
Referência: Harald.
BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO - produto de boa
qualidade, com rótulo e data de validade, mínimo de validade de 6
meses a contar da data de entrega do produto. Referência: Harald.
BATATA DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE - Compacta e firme
sem lesões. De origens físicas ou mecânicas, (rachaduras e cortes)
tamanho uniforme; devendo ser graúda.
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BATATA INGLESA (BATATINHA) - Frescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento
de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e tamanho padrão.
BATATA PALHA - com sabor, odor e textura característicos do
produto, de boa qualidade, embalagem transparente, primária,
própria, fechada a vácuo, constando identificação do produto,
inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a
data da fabricação e validade. Pacote com 140g.
BEBIDA LÁCTEA (sabores: morango, goiaba e banana com açaí) Sabores: morango, goiaba e banana com açaí. Embalagem contendo
1.000 ml, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
BEBIDA LÁCTEA 0 LACTOSE - Leite reconstituído semidesnatado
e/ou leite pasteurizado integral, soro de leite reconstituído, preparado
de morango (água, amido modificado, polpa de morango, cálcio
(fosfato tricálcico), aromatizantes, acidulante ácido cítrico, corante
natural carmim, espessante goma xantana, conservador sorbato de
potássio e edulcorante sucralose), enzima lactase e fermentos lácteos.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem de
900ml.
BEBIDA LÁCTEA SACHÊ - Sabor de frutas, embalagem de 120g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
BETERRABA - Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe
alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho
padrão.
BISCOITO ÁGUA E SAL - Frescas de ótima qualidade, compacta,
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que
lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho
padrão.
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACK, AMATEIGADO
tipo cream cracker, amanteigado – Sem umidade, seco e crocante.
Embalagem: 400g cada, envolto em plástico, transparente e
resistente, fechado a vácuo. Caixa com 20 unidade de 400g. Conter
sua composição química e não apresentar furo no invólucro.
Informações nutricionais por porção de 30g (6 biscoitos) Valor
energético 132kcal; carboidratos 21g; proteínas 1,5g; Gorduras totais
4g; Gorduras saturadas 0,8g; sem gorduras trans. Reembalado em
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caixa de papelão. Apresentar prazo de validade mínimo de 06 meses.
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL - Biscoito
salgado, integral, tipo cream cracker - deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, não devem estar mal assados ou com
caracteres organolépticos anormais. Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de trigo,
açúcar, extrato de malte, sal, glicose, soro de leite, fermentos
químicos: bicabornato de amônio, bicabornato de sódio e fosfato
monocálcico, estabilizante lecitina de soja. Embalagem: devem estar
acondicionados em embalagem primária plástica, transparente,
envoltos por embalagem secundária de polietileno metalizado,
atóxico, resistente, lacrado, contendo 400g. Prazo de validade
mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega.
BISCOITO MARIA - A base de farinha de trigo, amido de milho,
açúcar, sal, gordura vegetal, leite (ou soro) e outros ingredientes,
desde que permitidos pela legislação e mencionados. Características
organolepticas: - Aspecto: massa torrada sem recheio - Cor: própria Odor: próprio - Sabor: próprio - Textura: crocante/macia Validade:
mínima de 08 meses Prazo de fabricação: não poderá ter data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.
Embalagem dupla, contendo 400g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
Não permitido o uso de corantes (Resolução-CNNPA Nº 12 de
1938).
BISCOITO PALITO DE PADARIA - Os biscoitos deverão ser
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação.
São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados, de
caracteres organoléticos anormais. Não é tolerado o emprego de
substâncias corantes na confecção dos biscoitos ou bolachas,
excetuando-as tão somente nos revestimentos e recheios açucarados
(glacês). Os corantes amarelos não são tolerados mesmo nos recheios
e revestimentos açucarados.
BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - Biscoito
recheado, tipo teens, pacote com 40g, sabor: chocolate, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido.
BISCOITO RECHEADO, TIPO TRELOSO,60G - Contendo 6
biscoitos, sabores: chocolate ou morango, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.
BISCOITO SALGADO INTEGRAL - Biscoito salgado integral, tipo
club social, sabor original – composição básica farinha de trigo
enriquecida com ácido fólico e ferro, gordura vegetal hidrogenada,
açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em
embalagens impermeáveis, com 6 de 162g, fechadas, reembaladas em
caixa de papel vedada. As embalagens devem conter 144g por pacote
com 06 und de 26 gramas. Devem ter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de validade, quantidade de produto. Validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.
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BISCOITO SALGADO TIPO CLUB SOCIAL, SABOR
ORIGINAL, tipo club social, sabor original – Composição básica
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado
em embalagens impermeáveis, com 6 de 162g, fechadas, reembaladas
em caixa de papel vedada. As embalagens devem conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto.
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
BISCOITO DOCE MAISENA - Sem umidade, seco e crocante.
Embalagem: 400g cada, envolto em plástico, transparente e
resistente, fechado a vácuo, caixa com 20, unidade de 400g. Conter
sua composição química e não apresentar furo no invólucro.
Reembalado em caixa de papelão. Apresentar prazo de validade
mínimo de 06 meses. Prazo de validade mínimo de 03 meses após o
recebimento.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - Biscoito
doce tipo rosquinha enriquecido com ferro e ácido fálico: isento de
gorduras trans (0%), embalados em pacotes contendo no mínimo de
400 gramas, sabor chocolate, com validade mínima de 04 meses.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO - Biscoito doce
tipo rosquinha enriquecido com ferro e ácido fálico: isento de
gorduras trans (0%), embalados em pacotes contendo no mínimo de
400 gramas, sabor coco, com validade mínima de 04 meses.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR LEITE - Biscoito doce
tipo rosquinha enriquecido com ferro e ácido fálico: isento de
gorduras trans (0%), embalados em pacotes contendo no mínimo de
400 gramas, sabor leite, com validade mínima de 04 meses.
BICOITO WAFER, RECHEADO SABOR CHOCOLATE Embalagem com no mínimo 35 g e máximo 60 g, com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, e
de acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.
BOLACHA AMANTEIGADA - Embalagem dupla, com 250g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
BOLACHA DE LEITE PACOTE - Os biscoitos deverão ser
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação.
Não apresentar produtos mal cozidos, queimados, de caracteres
organoléticos anormais. Não é tolerado o emprego de substâncias
corantes na confecção dos biscoitos ou bolachas, excetuando-as tão
somente nos revestimentos e recheios açucarados (glacês). Os
corantes amarelos não são tolerados mesmo nos recheios e
revestimentos açucarados. O rótulo deve constar a denominação
"biscoito" ou "bolacha" seguido de peso, data de fabricação e
informação nutricional. Pacote com 350g.
BOLINHO DE OVOS - Pronto para o consumo, embalados
individualmente. Validade mínima de 12 meses a contar da data da
entrega. Rótulo com informação nutricional, validade e lote. Pacote
com 40g.
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BOLO COCOROTE - produto assado, preparado à base de farinhas
ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter
leite, ovos, manteiga, gordura e outras substâncias alimentícias que
caracterizam o produto. Embalagem de 40g a unidade, pacote com 10
unidades.
BOLO DE LEITE - Feito com ingredientes básicos (farinha de trigo,
ovos, leite, açúcar, margarina), com data de fabricação, peso e
informação nutricional. Unidade com 500g.
BOLO DE OVOS - Feito com ingredientes básicos (farinha de trigo,
ovos, leite, açúcar, margarina), com data de fabricação, peso e
informação nutricional.
BOLO FESTA - Feito com ingredientes básicos (farinha de trigo,
ovos, leite, açúcar, margarina), apresentando recheio e cobertura
doce, com data de fabricação, peso e informação nutricional.
BOMBOM RECHEADO COM CASTANHA DE CAJÚ - Bombom
recheado com creme de castanha de caju coberto por uma fina
camada de chocolate ao leite, pacote com 950g. Referência: Serenata
de amor.
BOMBONS SORTIDOS - Produto de primeira qualidade constituído
por massa de chocolate ou por um núcleo formado de recheios
diversos, elaborados com frutas, pedaços de frutas, sementes
oleaginosas, açúcar, leite, manteiga, cacau, licores, e outras
substâncias alimentícias, recobertos por uma camada de chocolate ou
açúcar. Acondicionado em caixa com 400g
CAFÉ EM PÓ - Torrado e moído pacote de 250g, embalagem
plástica resistente, deve constar prazo de validade e fabricação, com
registro no Ministério da Agricultura. Informações nutricionais na
embalagem O café torrado deve ser constituído por grãos torrados
procedentes de espécimes vegetais genuínos, sãos e limpos, ou o pó
proveniente dos mesmos. É tolerada porcentagem em máximo de até
1% de impurezas (cascas, paus, etc.) No café torrado, em grão ou
moído.
CALDO DE CARNE - Caldo de carne, acondicionado em caixa,
apresentando validade do produto que não poderá ser inferior a 3
meses, contados a partir da data de sua entrega. O produto deverá
estar em conformidade com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS; Rotulagem contendo no mínimo, peso liquido, nome
do fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, número do lote, data
de fabricação e data ou prazo de validade. Caixa com 57g contendo 6
cubos.
CALDO DE GALINHA - Caldo de galinha, acondicionado em caixa,
apresentando validade do produto que não poderá ser inferior a 3
meses, contados a partir da data de sua entrega. O produto deverá
estar em conformidade com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS; Rotulagem contendo no mínimo, peso liquido, nome
do fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, número do lote, data
de fabricação e data ou prazo de validade. Caixa com 57g contendo 6
cubos.
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CARNE BOVINA ACÉM OU MÚSCULO - congelada em peças,
com no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponevroses, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens.
Embalagem a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, flexível
e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do
consumo. Em pacotes de 1kg, acondicionados em caixas lacradas de
10kg. Na embalagem devem constar dados de identificação e
informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a
partir da data da entrega, nº do registro no SIF, SIE ou SIM.
CARNE BOVINA MOÍDA DE 2° - Com no máximo 5% de gordura,
sem cartilagem e ossos, podendo conter no máximo 3% de
aponevroses, congelada, cor vermelho-brilhante, textura elástica e
firme. Odor característico. DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99. Embalagem
de 05Kg ou 01 Kg, Prazo de validade mínimo de 03 meses após o
recebimento.
CHARQUE BOVINO - ponta de agulha, constituída de carne bovina
curada, seca e salgada. Embalagem a vácuo com 500 g, com
identificação conforme portarias Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da vigilância sanitária. Deverá ter carimbo de
inspeção do SIF. Prazo de validade mínimo de 03 meses após o
recebimento.
CARNE BOVINA DE SOL - congelada em peças, com no máximo
3% de água, 10% de gordura e 3% aponevroses, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens. Embalagem em
filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério
da agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da lei municipal /
vigilância sanitária n.5504/99.
CARNE FRESCA BOVINA DE 1º - Congelada em peças, com no
máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponevroses, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens. Embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99
CASTANHA DE CAJU, NATURAL, SEM SAL - Embalagem com
100g, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade,
informação dos ingredientes e composição nutricional.
CATCHUP - Composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar
e outras substâncias permitidas, admitindo no mínimo 35% de
resíduos secos, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado
de conservação, acondicionado em embalagem tetrapak com 200g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
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procedência, informações nutricionais, número do lote, data de
validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas
da ANVISA e INMETRO. Caixa com 12 embalagens de 200g. Prazo
de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.
CEBOLA BRANCA - De primeira, com casca protetora,
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.
CEBOLINHA - Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de
evolução completo em perfeito estado de desenvolvimento. Isento de
danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas.
CENOURA - Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe
alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações.
CREMOGEMA - composto de amido de milho, açúcar, vitaminas (A
e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante
urucum. Embalagens de 500 g, que deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de
6 meses a partir data de entrega.
CEREAL A BASE DE ARROZ - Tipo nutrilon ou similar, para
alimentação infantil com vitaminas, em lata ou em pacote com 230g.
CHÁ DE BOLDO, caixa com 10 und - O chá de boldo deve ser
preparado com folhas e brotos sãos e limpos, procedentes de
espécimes vegetais genuínos. Não devem conter substâncias
estranhas à sua constituição normal, nem elementos vegetais
estranhos à espécie. Deve estar isento de folhas previamente
esgotadas. Não pode ser colorido artificialmente. Embalagem - caixa
com 10 saquinhos - peso líquido de 10 gramas. Acondicionamento:
pacotes com 30 caixas, devidamente identificados com a descrição
resumida do material. Validade mínima - 12 meses da data do
recebimento.
CHÁ DE CAMOMILA, caixa com 10 und- O chá de camomila deve
ser preparado com folhas e brotos sãos e limpos, procedentes de
espécimes vegetais genuínos. Não devem conter substâncias
estranhas à sua constituição normal, nem elementos vegetais
estranhos à espécie. Deve estar isento de folhas previamente
esgotadas. Não pode ser colorido artificialmente. Embalagem - caixa
com 10 saquinhos - peso líquido de 10 gramas. Acondicionamento:
pacotes com 30 caixas, devidamente identificados com a descrição
resumida do material. Validade mínima - 12 meses da data do
recebimento.
CHÁ DE CANELA, caixa com 10 und, O chá de canela deve ser
preparado com raízes e caules sãos e limpos, procedentes de
espécimes vegetais genuínos. Não devem conter substâncias
estranhas à sua constituição normal, nem elementos vegetais
estranhos à espécie. Deve estar isento de folhas previamente
esgotadas. Não pode ser colorido artificialmente. Embalagem - caixa
com 10 saquinhos - peso líquido de 10 gramas. Acondicionamento:
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pacotes com 30 caixas, devidamente identificados com a descrição
resumida do material. Validade mínima - 12 meses da data do
recebimento.
CHÁ DE CAPIM SANTO, caixa com 10 und - O chá de capim santo
deve ser preparado com folhas e brotos sãos e limpos, procedentes de
espécimes vegetais genuínos. Não devem conter substâncias
estranhas à sua constituição normal, nem elementos vegetais
estranhos à espécie. Deve estar isento de folhas previamente
esgotadas. Não pode ser colorido artificialmente. Embalagem - caixa
com 10 saquinhos - peso líquido de 10 gramas. Acondicionamento:
pacotes com 30 caixas, devidamente identificados com a descrição
resumida do material. Validade mínima - 12 meses da data do
recebimento.
CHÁ DE ERVA DOCE, caixa com 10 und - O chá de erva doce deve
ser preparado com folhas e brotos sãos e limpos, procedentes de
espécimes vegetais genuínos. Não devem conter substâncias
estranhas à sua constituição normal, nem elementos vegetais
estranhos à espécie. Deve estar isento de folhas previamente
esgotadas. Não pode ser colorido artificialmente. Embalagem - caixa
com 10 saquinhos - peso líquido de 10 gramas. Acondicionamento:
pacotes com 30 caixas, devidamente identificados com a descrição
resumida do material. Validade mínima - 12 meses da data do
recebimento.
Chá de hortelã, caixa com 10 und - O chá de hortelã deve ser
preparado com folhas e brotos sãos e limpos, procedentes de
espécimes vegetais genuínos. Não devem conter substâncias
estranhas à sua constituição normal, nem elementos vegetais
estranhos à espécie. Deve estar isento de folhas previamente
esgotadas. Não pode ser colorido artificialmente. Embalagem - caixa
com 10 saquinhos - peso líquido de 10 gramas. Acondicionamento:
pacotes com 30 caixas, devidamente identificados com a descrição
resumida do material. Validade mínima - 12 meses da data do
recebimento.
CHOCOLATE GRANULADO - Crocante, embalagem plástica
500g. Produto de boa qualidade com validade mínima de 06 meses a
contar da data da entrega. Referência: Mavalério.
CHUCHU- Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme
de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que
lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho
padrão
COAGULANTE EM PÓ 1:150.000 – 2.250IMCU/g - Coagulante
microbiano de nova geração extraído do cultivo puro de Rhizomucor
miehei não patógeno, seguindo requerimentos da FAO para enzimas
utilizáveis no setor alimentício. Adicionado ao leite, provoca o
desdobramento enzimático da caseína provocando sua transformação
em queijo. Peso líquido de 50g.
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COCO NATURAL RALADO - Polpa do coco, natural, ralado, sem
adição de açúcar. Não contém gorduras trans e nem colesterol. Não
contém glúten. Embalagem primária polietileno contendo 100g ou
em papel aluminado em pacote de 100g. Não furadas, estufadas,
invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microorganismos
ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e
a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima de 180 dias da data de entrega do produto.
COCO SECO NATURAL - coco seco com suas propriedades e cor
de fruto, adequado ao consumo humano, sem sujidades.
COENTRO - Aparência fresca e sã, colhidos ao atingir o grau de
evolução completo em perfeito estado de desenvolvimento. Isento de
danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Molho com 40g
em média.
COLORÍFICO - Produto obtido a partir do urucum, sem adição de
sal, embalado em pacotes de 100g, acondicionado em fardo de 01kg
em embalagens plástica e transparente, resistente com data de
fabricação e prazo de validade na embalagem, com registro no
Ministério da Agricultura. Prazo de validade mínimo de 03 meses
após o recebimento
COSTELA BOVINA SALGADA DE 1º - embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99.
COSTELA FRESCA BOVINA DE 1º - Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99.
COXA E SOBRECOXA - Apresentar-se congelados, livre de
parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções
individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do produto.
Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto
deverá apresentar validade mínima de 60 (trinta) dias a partir da data
de entrega.
CREME DE LEITE, 0 LACTOSE - UHT homogeneizado, sem
necessidade de refrigeração. Embalagem tetrapak de 200g. Prazo de
validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.
CREME DE LEITE - UHT homogeneizado, sem necessidade de
refrigeração. Embalagem tetrapak de 200g. Prazo de validade
mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.
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CREME VEGETAL 35% lipídeos, com ômega 3 e 6; 0% gordura
trans, sem sal - Produto que se apresenta sob forma de emulsão
plástica ou fluída, principal do tipo água em óleo, produzido
basicamente a partir de óleos e/ou gorduras comestíveis de primeira
qualidade. O produto deverá ter 82% de matéria graxa a 16% de
umidade no máximo. A empresa deverá apresentar registro no
Ministério da Saúde (DINAL), ficha técnica emitida e assinada pelo
fabricante, laudo bromatológico completo expedido por laboratório
oficial, com exames: organoléptico, físico-químico, microscópico e
microbiológico, com validade de 180 dias também na entrega do
produto no almoxarifado. O produto deverá estar de acordo com a
NTA50 do Decreto Estadual n.o 1.486 de 20/10/78. A embalagem
deverá ser em pote de 500g, com data de fabricação, prazo de
validade e número do lote.
DOCE DE BANANA - Bananada em massa ou pasta homogênea e
de consistência que possibilite o corte. Obtido das partes comestíveis
desintegradas da goiaba. Embalagem com 600g.
DOCE DE BARRA SABOR BANANA - Em tabletes de 30g
acondicionados em embalagem plástica atóxica de 500g a 1,5kg,
constando data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06
meses.
DOCE DE BARRA SABOR GOIABA - Em tabletes de 30g
acondicionados em embalagem plástica atóxica de 500g a 1,5kg,
constando data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06
meses.
DOCE DE GOIABA - Goiabada em massa ou pasta homogênea e de
consistência que possibilite o corte. Obtido das partes comestíveis
desintegradas da goiaba. Embalagem com 600g.
ERVILHA VERDE EMBALAGEM C/ 200G - Simples, inteira,
imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, produto
preparado com as ervilhas previamente debulhadas, envasadas,
reidratadas ou pré-cozidas, imersas em líquido de cobertura
apropriados, submetidas a processo tecnológico adequado antes ou
depois de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados, a fim
de evitar sua alteração. Acondicionada em lata com 200g drenados,
sendo considerado como peso líquido o produto drenado. Estar isento
de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Sem
corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação não devem
estar amassados; enferrujados e estufados; não devem conter
perfurações; principalmente nas costuras; não devem soltar ar com
cheiro azedo ou podre quando abertos; não devem apresentar
manchas escuras e ferrugem, na parte interna; atender as exigências
do ministério da agricultura e DIPOA e regulamento de inspeção
industrial e sanitária de produtos de origem vegetal. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.
EXTRATO DE TOMATE PENEIRADO E TEMPERADO C/
CALDO- Extrato de tomate, embalagem integra de 350g, na
embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e
número do lote do produto. O extrato de tomate deve ser preparado
com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É
tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O
produto deve estar isento de fermentações e não indicar
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processamento defeituoso. Validade mínima de 3 meses na data da
entrega.
FARINHA DE MANDIOCA - seca, fina, beneficiada, branca, tipo 1,
com umidade inferior a 13%, isenta de matéria terrosa, fungos ou
parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em pacotes plásticos de 1
kg, transparentes, resistentes, acondicionados em fardos de 15 a
30kg. A embalagem deverá conter os dados de identificação e
informações nutricionais do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de fabricação.
Referência: São Pedro.
FARINHA DE ROSCA - Embalagem com 500g, dizeres de
rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos
ingredientes e composição nutricional. Referência: YOKI
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO - Tipo 1, enriquecida com
ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, pó branco,
fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de
sujidades. Embalagem intacta de 1kg, na embalagem deverá constar
data da fabricação data de validade e número do lote do produto.
Fardo 10x1kg. Validade mínima de 6 meses na data da entrega.
FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO - Tipo 1, enriquecida com
ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, pó branco,
fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de
sujidades. Embalagem intacta de 1kg, na embalagem deverá constar
data da fabricação data de validade e número do lote do produto.
Fardo 10x1kg. Validade mínima de 6 meses na data da entrega.
FARINHA LÁCTEA - sabor natural, ingrediente: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral,
vitaminas, minerais, sal e aromatizantes, contendo glúten. Valor
nutricional em 35g - mínimo 24g de carboidratos, 4g de proteína e
2,5g de lipídio. Embalagem 400g.
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Novo, grão inteiro, aspecto
brilhoso, liso, isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos,
fungos ou parasitas e livre de umidade; em pacotes de 1Kg,
acondicionados em fardos de 30kg; data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 12 meses, com registro no Ministério da
Agricultura. Embalagem plástica 1 kg.
Feijão macaçar - Tipo: 1, limpo e sem mistura, unidade: 01 kg.
Embalagens: saco plástico.
FEIJÃO PRETO - Tipo 1, novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso,
isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou
parasitas e livre de umidade; em pacotes de 1Kg, acondicionados em
fardos de 30kg; data de fabricação e prazo de validade de no mínimo
12 meses, com registro no Ministério da Agricultura. Com amostra.
FEIJÃO VERDE DE PRIMEIRA - In natura, novo, grão íntegro,
isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou
parasitas. Embalado em sacos plásticos transparentes de 1Kg com
identificação do produto e prazo de validade.
FERMENTO EM PÓ - Embalagem intacta de 250g, na embalagem
deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote
do produto. Deverá conter: amido de milho ou fécula de mandioca,
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio.
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Caixa 10x250g. Validade mínima de 3 meses na data da entrega.
FIGADO BOVINO RESFRIADO, PEÇA INTEIRA - produto de
primeira qualidade. Fígado bovino resfriado (de boi jovem), livre de
aparas, com aspecto firme, apresentando cor vermelho escuro, sem
escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionamento em
embalagem plástica com Registro no ministério da Agricultura –
SIF/SIP/SIM. Informação do fabricante, especificação do produto e
data de vencimento estampada na embalagem. O produto deverá estar
em conformidade com as leis especificas vigentes.
FILÉ DE FRANDO DE PRIMEIRA QUALIDADE - Sem osso,
embaladas à vácuo, congeladas a 12 graus célsius (-), isentas de
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias
ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo ministério da
agricultura. Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas
condições estruturais, padronizadas e lacradas. Embalagem de 1 kg.
FILÉ DE PEIXE TILÁPIA - Tratado, em postas, sem escamas,
congelado. Tipo Tilápia, Embalagem em filme PVC transparente ou
saco plástico transparente, contendo a identificação do produto, prazo
de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99. Deve ser
transportado em veículo refrigerado, apresentar odor agradável,
possuir consistência firme, não apresentar manchas escuras ou
verdes, não deve estar pegajosa. Apresentar identificação de Inspeção
Sanitária (SIF).
FLOCÃO DE MILHO - Farinha de milho flocada, flocão pacote de
500g, embalagem plástica resistente, deve constar prazo de validade e
fabricação, com registro no Ministério da Agricultura. Informações
nutricionais na embalagem. Prazo de validade mínimo de 03 meses
após o recebimento.
FRANGO INTEIRO CONGELADO- Embalagem intacta, na
embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e
número do lote do produto. Não deverá apresentar superfície úmida,
pegajosa, exsudado líquido, partes flácidas ou consistência anormal.
Só serão aceitos produtos com a comprovação da inspeção
SIF/DIPOA e 6% de água
GOMA FRESCA - De coloração branca, isenta de matéria terrosa e
parasitas, não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa.
Embalagem de polietileno contendo 1Kg, com data de fabricação e
validade.
IORGUTE C/ 6 UND SABORES VARIADOS - Iogurte Polpa de
Sabores Bandeja com 6 Unidades 540g.
IORGUTE NATURAL - Produto elaborado a partir de leite
desnatado, com vitaminas e cálcio. Consistência firme. Potes de 170g
com rótulo contendo informação nutricional, informação sobre
glúten, validade e lote.
JERIMUM CABLOCO - Apresentando tamanho uniforme, e
suficientemente desenvolvida, estando livre de enfermidades,
defeitos graves que alterem a conformação e aparência, sem lesões de
origem física e mecânica (rachaduras, perfurações, cortes
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características microbiológicas: bactérias do grupo coliforme de
origem fecal: máximo, 2 x102/g. Características microscópicas:
ausência de sujidades, parasitos e larvas.
LARANJA DE PRIMEIRA - Tipo pera com 70% de maturação. Sem
danificações físicas, casca integra. Isenta de substâncias terrosas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e
sabor estranho. Peso por unidade de aproximadamente 180g, unidade
média.
LEITE CONDENSADO LIGHT - Produzido com leite desnatado,
açúcar e lactose, acondicionados em embalagem de 395 g, que deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade de produto e atender as especificações técnicas da
ANVISA e Inmetro. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir
da entrega do produto.
LEITE CONDENSADO - Produzido com leite integral, açúcar e
lactose, acondicionados em embalagem de 395 g, que deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto
e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.
LEITE EM PÓ DESNATADO - Embalagens íntegras sem
vazamento que contenham data de vencimento do produto e
informações nutricionais. Embalagem de 200 gramas tipo almofada
de alumínio e registro no ministério da Agricultura e SIF – Prazo de
validade 06 meses a 01 ano.
LEITE EM PÓ INFANTIL LT C/ 400 GR ESPECÍFICO PARA 6
MESES - Leite em pó infantil modificado do tipo Nan 2 ou
Nestogeno 2. (A partir de 6 meses).
LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalagens íntegras sem vazamento
que contenham data de vencimento do produto e informações
nutricionais. Embalagem de 200 gramas tipo almofada de alumínio e
registro no ministério da Agricultura e SIF – Prazo de validade 06
meses a 01 ano.
LEITE PASTEURIZADO - Tipo C, pasteurizado, na embalagem
deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote
do produto. Validade mínima de 3 dias na data da entrega.
LEITE DE 0 LACTOSE - Tipo UHT, semidesnatado. Leite longa
vida semidesnatado tetrapak, caixas de 1000ml. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade
do produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ SIF/
DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as
especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do
Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal.
Validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega.
Limão Comum - In natura, de boa qualidade, fresca, sem apresentar
avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
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LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA - Resfriada, de 1ª linha,
embalada a vácuo em embalagem impermeável e amplamente
protegida. Dizeres de rotulagem c/ data de fabricação, prazo de
validade, dados nutricionais e selo S.I.F. Referência: Perdigão/ Sadia.
LINGUIÇA DE FRANGO - Ingredientes carne de frango,
empacotada à vácuo em embalagem plástica de 1kg. Com certificado
de Inspeção Estadual ou Federal. Prazo de validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega do produto.
LOURO, FOLHA SECA - Obtido de espécimes vegetais genuínos
folhas sãs, limpos e secos, de coloração verde pardacenta, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos a
sua espécie, acondicionada em saco plástico transparente atóxico,
resistente e hermeticamente vedado. De acordo com a RDC n°
276/2005. Com 6 gramas aproximadamente.
MAÇÃ DE PRIMEIRA - Tipo comum com 70% de maturação. Sem
danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma
característicos da espécie.
MACARRÃO ESPAGUETE - Macarrão fino, espaguete de semolina
ou sêmola, com ovos, embalado em pacotes de 500g, acondicionado
em fardo de 10kg, com data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 06 meses. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa e parasitas.
MACARRÃO PARAFUSO - Massa seca com ovos, acondicionado
em embalagem transparente intacta de 500g, a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de
validade e condições de armazenagem. Validade mínima de 6 meses
na data de entrega.
MACARRÕ TIPO PENNE - Pacote com 500g, dizeres de rotulagem,
data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e
composição nutricional. Referência: Vitarella.
MAIONESE TRADICIONAL - composto a base de ovos
pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, de
consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de
conservação. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade, quantidade de produto e atender as especificações
técnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagens, tipo bisnaga de
200g. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do
produto.
MAMÃO IN NATURA - Tipo formosa com 70% de maturação. Sem
danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma
característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades,
parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor
estranho. Peso e tamanho padrão.
MANDIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE - Frescas de ótima
qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência.
Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e tamanho padrão.
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MANGA IN NATURA DE PRIMEIRA - boa qualidade, sem lesões
de origem física e mecânica. Casca íntegra, com cor, sabor e aroma
KG
característicos da espécie.
MANTEIGA DA TERRA - Manteiga, com sal, de primeira
qualidade. Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto GARRAFA
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
MARACUJÁ IN NATURA DE PRIMEIRA - De boa qualidade,
fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
KG
estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
MARGARINA VEGETAL - Margarina Cremosa Vegetal, com sal,
mínimo de 60% de lipídios, patê de 250g sendo estas conservadas
sob refrigeração. Deve constar data de fabricação e prazo de validade
UNID
de no mínimo 6 meses, com registro no Ministério da Agricultura.
Informações nutricionais na embalagem. Prazo de validade mínimo
de 03 meses após o recebimento.
Melancia - Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de
KG
desenvolvimento. Com 70% de maturação.
Melão - De primeira qualidade, amarelo, casca são, firme, sem
rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo estar bem
KG
desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de
maturação. Peso e tamanho padrão.
MILHO P/ MUNGUNZÁ - Pacote de 500g, embalagem plástica
resistente, deve constar prazo de validade e fabricação, com registro
no Ministério da Agricultura. Informações nutricionais na
PCT
embalagem. Prazo de validade mínimo de 03 meses após o
recebimento.
MILHO PARA PIPOCA - Grãos ou pedaços de grãos de milho que
apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em função do
processo de escarificação mecânica ou manual. Embalagem integra
PCT
de 500g, na embalagem deverá constar data da fabricação data de
validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses
na data da entrega.
MILHO P/ XERÉM - Pacote de 500g, embalagem plástica resistente,
deve constar prazo de validade e fabricação, com registro no
UNID
Ministério da Agricultura. Informações nutricionais na embalagem.
Prazo de validade mínimo de 03 meses após o recebimento.
MILHO VERDE EM ESPIGA - extra AA, fresco com as folhas bem
verdes e cabelo marrom escuro, protegido pela casca. Isento de lesões
de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou
UNID
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
MILHO VERDE - Em conserva, em latas de 200 a 300g,
LATAS
acondicionadas em caixas; com data de fabricação e validade.
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MINI PANETONE - De boa qualidade, unidade com 200 gramas.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, uvas passas (9,99%), frutas cristalizadas (9,99%), gordura
vegetal, ovo líquido integral, gema de ovo, manteiga, extrato de
malte, sal, estabilizante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS
471), aromatizantes, corantes naturais: cúrcuma (INS 100i) e urucum
(INS 160b) e conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e ácido
sórbico (INS 200).
MOLHO DE TOMATE SABOR ERVAS FINAS - Peneirado,
produto industrializado e de boa qualidade, contendo externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de
lote, data de validade, quantidade de produto (em caixas/embalagens
de 520g)
MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - peneirado, produto
industrializado e de boa qualidade, contendo externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote,
data de validade, quantidade de produto (em caixas/embalagens de
520g)
MOLHO INGLÊS - vidro com 900 ml, dizeres de rotulagem, data de
fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e
composição nutricional. Referência: Mariza.
MOLHO TIPO SHOYU-embalagem com 500ml, dizeres de
rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos
ingredientes e composição nutricional. Referência: Mariza.
MORTADELA DE FRANGO - Constituída da mistura de carnes
bovina, ave e suina; fécula de mandioca, proteína vegetal de soja,
água, regulador de acidez lactato de sódio, sal, dextrina, antioxidante
ácido lático, especiarias naturais (alho, cebola, coentro, pimenta,
pimenta síria, pimenta-branca, noz moscada e extrato de orégano),
conservador nitrito de sódio, estabilizante tripolifosfato de sódio,
realçador de sabor glutamato monossódico, estabilizante pirofosfato
tetrassódico, açúcar, corante natural carmim de cochonilha,
antioxidante ácido ascórbico e acidulante ácido cítrico. Não contém
glúten; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras
substâncias estranhas a sua composição; acondicionado em plástico,
atóxico.
MUSCULO BOVINO MOÍDO S/ SAL NATURAL NÃO
CONGELADO - Características: cor vermelho-cereja brilhante,
macio e odor agradável. Embalado em plástico de polietileno
contendo 1 kg cada. Devendo constar a data de fabricação e peso,
com rotulagem especificando peso, tipo de carne, data de fabricação,
data de validade e registro do órgão competente (inspecionado SIFDIPOA).
MUSCULO BOVINO SALGADO NÃO MOÍDO - Características:
cor vermelho-cereja brilhante, macio e odor agradável. Embalado em
plástico de polietileno contendo 1 kg cada. Devendo constar a data de
fabricação e peso, com rotulagem especificando peso, tipo de carne,
data de fabricação, data de validade e registro do órgão competente
(inspecionado SIF-DIPOA).
MUSCULO BOVINO SEM SAL NATURAL - Características: cor
vermelho-cereja brilhante, macio e odor agradável. Embalado em
plástico de polietileno contendo 1 kg cada. Devendo constar a data de
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fabricação e peso, com rotulagem especificando peso, tipo de carne,
data de fabricação, data de validade e registro do órgão competente
(inspecionado SIF-DIPOA).
NATA FRESCA - Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas,
deverá apresentar aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e
KG
substâncias nocivas. Embalagem: 400g cada unidade. Data de
validade mínima 10 dias a contar a partir da data de entrega.
ÓLEO VEGETAL DE SOJA - Óleo de soja refinado, embalagens de
900 ml, sem estar amassada, deve constar na embalagem à data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses, com registro
UNID
no Ministério da Agricultura. Informações nutricionais na
embalagem.
Orégano - Embalagem com 100g - O produto deverá apresentar
registro no órgão competente. Não deverá apresentar misturas
inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de
PCT
grumos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório.
A embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da data de entrega.
OVO DE CODORNA - caixa com 30 unidades
BANDEJA
OVO VERMELHO DE GRANJA COMERCIAL - Produtos sãos,
limpos e de boa qualidade; não serão permitidos manchas, rachaduras
ou defeitos na casca. Validade: mínima de 12 dias. Registro no BANDEJA
Ministério da Agricultura e inspecionado pelo S.I.F., CNPJ e nome
do produtor. Embalagem: Contendo 15 unidades.
PÃO BROTE DE 50G - De boa qualidade com miolo branco e casca
de cor dourada brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães mal
KG
assados, queimados, amassados, achatados e “embatumados aspecto
massa pesada” e de características organolépticas anormais.
PÃO DE FORMA INTEGRAL - Fatiado verticalmente isento de
gordura trans. Acondicionado em pacotes com aproximadamente 400
PCT
gramas. Fatiado verticalmente com aproximadamente 25 gramas
cada. Embalagens com aproximadamente 20 fatias.
PAO DE FORMA TRADICIONAL - Fatiado verticalmente isento de
gordura trans. Acondicionado em pacotes com aproximadamente 400
PCT
gramas. Fatiado verticalmente com aproximadamente 25 gramas
cada. Embalagens com aproximadamente 20 fatias.
Pão de Queijo - Unidades pequenas, de aproximadamente 20g,
assados ao ponto. Embalagem plástica ou de papel. Produtos de
KG
fabricação própria deverão apresentar data de fabricação, informação
nutricional e peso.
PÃO DOCE 50GR - Produzido no mesmo dia, de boa qualidade com
miolo branco e casca de cor dourada brilhante e com coco ralado.
Serão rejeitados pães mal assados, queimados, amassados, achatados
KG
e “embatumados aspecto massa pesada” e de características
organolépticas anormais.
PÃO SEDA DE 50 G - De boa qualidade com miolo branco e casca
de cor dourada brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães mal
KG
assados, queimados, amassados, achatados e “embatumados aspecto
massa pesada” e de características organolépticas anormais.
PÃO FRANCÊS DE 50G - De boa qualidade com miolo branco e
KG
casca de cor dourada brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães
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mal assados, queimados, amassados, achatados e “embatumados
aspecto massa pesada” e de características organolépticas anormais.
PÃO SEDA DE 35G - De boa qualidade com miolo branco e casca
de cor dourada brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães mal
assados, queimados, amassados, achatados e “embatumados aspecto
massa pesada” e de características organolépticas anormais.
PEITO DE FRANGO - Sem pele, congelado, em embalagem plástica
flexível atóxica, identificação da empresa, registro no SIF ou
CISPOA, identificação do tipo de carne, com data de fabricação e
prazo de validade de seis meses. Embalagens contendo 01 kg. A
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos.
PICOLÉ - Unidade com peso médio de 58 a 60g. Embalado
individualmente. Rótulo com valor nutricional, data de validade e
lote
PIMETÃO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE - Apresentando
tamanho uniforme, e suficientemente desenvolvido, estando livre de
defeitos graves que alterem a sua conformação e aparência, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
acondicionado em saco de polietileno.
PIPOCA AMANTEIGADA CROCANTE - Pacote com 20 unidades
de 10g. Embalagem plástica, transparente, resistente, com solda
reforçada e íntegra. Sem presença de grãos mofados, carunchados.
Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.
Deve ser entregue em fardos com até 20 pacotes.
PIRULITO PCT C/ 50 UND - Pirulito de diversas formas, cores e
sabores, acondicionados em embalagem de 600g, posicionados num
palito de madeira ou plástico.
POLPA DE ACEROLA NATURAL, PACOTE COM 400G - O
produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal, exceto as previstas nesta Norma.
Será tolerada a adição de sacarose em proporção a ser declarada no
rótulo. Com informações: nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, peso, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes.
POLPA DE CAJÁ NATURAL, PACOTE COM 400G - O produto
deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes
não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua
composição normal, exceto as previstas nesta Norma. Será tolerada a
adição de sacarose em proporção a ser declarada no rótulo. Com
informações: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, peso,
composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos competentes.
POLPA DE CAJU NATURAL, PACOTE COM 400G - O produto
deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes
não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua
composição normal, exceto as previstas nesta Norma. Será tolerada a
adição de sacarose em proporção a ser declarada no rótulo. Com
informações: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, peso,
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composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos competentes.
POLPA DE GOIABA NATURAL, PACOTE COM 400G - O
produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal, exceto as previstas nesta Norma.
Será tolerada a adição de sacarose em proporção a ser declarada no
rótulo. Com informações: nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, peso, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes.
POLPA DE MANGA NATURAL, PACOTE COM 400G - O
produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal, exceto as previstas nesta Norma.
Será tolerada a adição de sacarose em proporção a ser declarada no
rótulo. Com informações: nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, peso, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes.
POLPA DE MARACUJÁ NATURAL, PACOTE COM 400G - O
produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal, exceto as previstas nesta Norma.
Será tolerada a adição de sacarose em proporção a ser declarada no
rótulo. Com informações: nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, peso, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes.
POLPA DE MORANGO NATURAL, PACOTE COM 400G - O
produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal, exceto as previstas nesta Norma.
Será tolerada a adição de sacarose em proporção a ser declarada no
rótulo. Com informações: nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, peso, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes.
POLPA DE UVA NATURAL, PACOTE COM 400G - O produto
deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes
não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua
composição normal, exceto as previstas nesta Norma. Será tolerada a
adição de sacarose em proporção a ser declarada no rótulo. Com
informações: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, peso,
composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos competentes.
PRESUNTO CHESTER - Presunto cozido, com aspecto, cheiro, cor,
sabor próprios, isento de sujidades, parasito e larvas, acondicionado
em saco plástico transparente atômico. Referência: Perdigão.
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Presunto de frango - Produto de boa qualidade fatiado em embalagem
bandeja de isopor com plástico, devidamente identificado com marca
do produto, peso e data de validade e registro no SIF ou IMA.
PROTEÍNA
TEXTURIZADA
DE
SOJA,
FLOCOS,
DESIDRATADA, TIPO BOVINA - Pacote com 400 g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em
legislação vigente. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir
da entrega do produto.
QUEIJO COALHO - De primeira qualidade, peça inteira, embalagem
de 1 kg. Características Adicionais: produto apropriado para
consumo humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo
em conformidade com a legislação em vigor.
QUEIJO DE MANTEIGA FATIADO - De primeira qualidade, peça
inteira, embalagem de 1 kg. Características Adicionais: produto
apropriado para consumo humano, acondicionado em embalagem
apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor.
QUEIJO MUSSARELA FATIADO - Com registro no SIF ou SISP,
produto elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de
massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor
suave, levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de
leite mín. 28%p/p
RAPADURA PRETA COMUM - De caldo de cana concentrado,
unidades de 400g, embaladas individualmente, de boa qualidade.
Rótulo com fabricação, validade e lote.
REFRIGERANTE A BASE DE COLA, EM EMBALAGEM
PLÁSTICO DE PET DE 2 LITROS - Em material transparente, de
boa qualidade, com açúcar em sua composição, constando
identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6
meses.
REFRIGERANTE A BASE DE GUARANÁ, EM EMBALAGEM
PLÁSTICO DE PET DE 2 LITROS - Em material transparente, de
boa qualidade, com açúcar em sua composição, constando
identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6
meses.
REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA, EM EMBALAGEM
PLÁSTICO DE PET DE 2 LITROS - Em material transparente, de
boa qualidade, com açúcar em sua composição, constando
identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6
meses.
REPOLHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE - Tamanho médio, com
aproximadamente 80% de maturação, sem manchas, coloração
uniforme e brilho, acondicionados em embalagem de 10kg em sacos
de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.
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REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL - Constando
identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega. Embalagem de 200g.
SAL IODADO, PACOTE DE 01K - Embalagem plástica resistente e
transparente com data de fabricação e prazo de validade, com registro
no Ministério da Agricultura. Prazo de validade mínimo de 03 meses
após o recebimento.
SALGADO TIPO CANUDO - Produto preparado de massa cozida, à
base de farinha de trigo, podendo conter leite, ovos, caldo de galinha
e condimentos; a massa é frita, depois de recheada com creme ou
frango cozido ou carne.
Salgado tipo coxinha - produto preparado de massa cozida, à base de
farinha de trigo, podendo conter leite, ovos, caldo de galinha e
condimentos; a massa é frita, depois de recheada com frango cozido
desfiado e envolta em ovos batidos e farinha de rosca;
Salgado tipo empada - produto preparado de massa cozida, à base de
farinha de trigo, podendo conter leite, ovos e condimentos; a massa é
cozida, depois de recheada com frango cozido desfiado.
SALGADOS TIPO PASTEL - Massa frita preparada à base de
farinha de trigo, podendo conter gordura, fermento, ovos, com
recheios diversos;
Salgado tipo pastel de forno - produto preparado de massa cozida, à
base de farinha de trigo, margarina, ovos, sal e vinagre a massa é
assada no forno.
SALSICHA A GRANEL MISTA, INDUSTRIALIZADO Preparada com carnes de primeira qualidade em bom estado
sanitário, estar isento de substâncias estranhas a sua composição.
Embalagem intacta, de 5 kg, na embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote do produto. Não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes
flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de
manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade.
Validade mínima de 3 meses na data da entrega
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - Preparada com pescado
fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível.
Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo
comestível e sal. Embalagem: em lata com revestimento interno
apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com
peso líquido de 125g. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: identificação da empresa, peso, data de validade,
carimbo de inspeção estadual ou federal. Embalagem com 130g
SEMENTE DE CHIA EM GRÃOS, PACOTE COM 200G
SEMENTE DE LINHAÇA MARROM, INTEGRAL EM GRÃOS PACOTE COM 200G
SUCO INDUSTRIALIZADO - sabores diversos (uva, maçã,
morango) em embalagem de 200ml, apresentação pronto pra beber, à
base de leite de soja e néctar de fruta, composto de suco e polpa de
fruta concentrados, embalagem Tetra Pack de 200 ml, reembaladas
em caixa de papel vedadas. Prazo de validade mínimo de 6 meses a
partir data de entrega do produto.
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TEMPERO COMPLETO, LÍQUIDO, TRADICIONAL - Sem
pimenta, constituído pela mistura de sal refinado, podendo ser
acrescentado de alho, cebola em pó, salsa em flocos e outros
condimentos, sem pimenta. Embalagem com 500ml, com dados de GARRAFA
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS
TOMATE MADURO DE PRIMEIRA - De boa qualidade graúdo
com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,
KG
parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica,
rachadura e cortes
TORRADINHA DE PÃO - Fatias de pão torradas e embalagem, ter
KG
data de fabricação e validade e marca do produto.
UVA DE 1º QUALIDADE - Tamanho médio, com polpa intacta e
KG
firme, embalada em saco plástico sem danificação aparente
UVA PASSA SEM CAROÇO, EMBALAGEM COM 01KG Hermeticamente vedada e resistente com data de fabricação e
KG
validade.
VAGEM DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS E
KG
SUJIDADE
VINAGRE DE ÁLCOOL - Embalagem com 500ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e de GARRAFA
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
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2 - JUSTIFICATIVA
2.1 - A aquisição destes alimentos faz-se necessária para a reposição dos alimentos que
servirão para o preparo de refeições nos hospitais e nas unidades básicas de saúde e para que
não aconteça a pausa de fornecimento para demais secretarias municipais, assegurando uma
alimentação balanceada. Como também os produtos a serem adquiridos poderão ser
distribuídos aos pais ou responsáveis dos estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino
durante o período de estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus – Covid-19, e enquanto perdurar a
suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica. O objetivo desse fornecimento é
de garantir em caráter excepcional o direito alimentício e nutricional aos alunos que se
encontram afastados das entidades escolares em decorrência da pandemia do Covid-19.
3 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019.
4 – DO VALOR ESTIMADO
4.1 – O valor total estimado é de R$ 1.188.874,65 (um milhão cento e oitenta e oito mil
oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) valor este levantado por
meio de pesquisas realizadas junto ao mercado.
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5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 - O objeto da presente licitação será executado mediante a solicitação por meio de
expedição de ordem de compra do setor requisitante responsável, os quais deverão ser
entregues nos locais descritos na mesma.
5.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias após o recebimento da
ordem de compra, pois os mesmos serão distribuídos logo em seguida.
5.3 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, nas quantidades e locais indicados
na ordem de compra, correndo por conta da Contratada todos os custos e despesas
decorrentes do fornecimento, não havendo nenhum ônus a Contratante.
5.4 – A entrega dos produtos frios ora licitados deverá ser realizada em carro frigorífico,
entregues devidamente embalados.
6 - RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1 - Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação
da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
6.2 - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes
do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 02 (dois) dias do
recebimento provisório.
6.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.
6.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A Contratada obriga-se a:
7.1.1 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia e/ou validade;
7.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.3 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
7.1.4 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
7.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
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7.1.7 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.1.8 - Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação
de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
8 - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 - A Contratante obriga-se a:
9.1.1 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
9.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;
9.1.4 - Fica designado para fiscal do contrato (se houver) o servidor público.
9.1.5 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.
10 - MEDIDAS ACAUTELADORAS
10.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
11 - CONTROLE DA EXECUÇÃO
11.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.
11.2 - Representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.
11.3 - O A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
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defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
12 - DO REAJUSTE
12.1 - Os descontos serão fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
13 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520,
de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no
decorrer da contratação:
13.2 - Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
13.3 - Apresentar documentação falsa;
13.4 - Comportar-se de modo inidôneo;
13.5 - Cometer fraude fiscal;
13.6 - Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou
no Contrato.
13.7 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.8 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
13.9 - Multa:
13.9.1 - Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
13.9.2 - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
13.10 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Cruzeta - RN, pelo prazo de até dois anos;
13.10.1 - Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do
TCU.
13.10.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 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 a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
13.10.3- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
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13.10.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
13.10.5 - Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
13.10.6- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.10.7 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados;
13.10.8 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
14 - DO PAGAMENTO
14.1 - O pagamento será efetuado à contratação na forma constante do Edital e ainda de
acordo com a resolução n° 032/2016 TCE (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Norte) e suas alterações.
Art. 12. No âmbito de cada unidade gestora, o pagamento das
despesas orçamentárias será efetuado após expedição da ordem de
pagamento a que se refere o art. 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada
por fonte diferenciada de recursos, e os prazos:
I - de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal,
fatura ou documento equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com relação às obrigações de
baixo valor, assim definidas nos termos do § 3º do art. 3º desta
Resolução; ou
II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto,
no que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea “a” do
inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

________________________________________
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Secretário de Administração e Tributação
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ANEXO II – MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO

DADOS DA EMPRESA

Pregão Presencial nº ___/2021
Processo Licitatório MC/RN nº ___
Senhor Pregoeiro,
Pela presente, fica credenciado (a) o (a) Sr. (a) __ ____________________, inscrito
(a) no CPF sob o nº________________ identidade nº __________, expedida por
_______________,
residente
na
_______,
para
representar
a
empresa
_____________________, inscrita no CNPJ nº _______________________, podendo, para
tanto praticar todos os atos necessários ao andamento deste processo licitatório, inclusive
poderes para formular ofertas e lance verbais de preços, prestar esclarecimentos, receber
notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência de interpô-los, assinar
atas, Contrato Administrativo ou retirar nota de empenho, enfim, praticar todos os atos
inerentes à referida licitação.
Local e data

______________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA
LICITANTE COMO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI E SOCIEDADES COOPERATIVAS
DE CONSUMO

DADOS DA LICITANTE

Pregão Presencial nº ___/2021
Processo Licitatório MC/RN nº ___

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa ___________________________,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________________, situada __________________________,
se enquadra na condição de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor
individual - MEI OU sociedades cooperativas de consumo, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Local e data

_____________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

DADOS DA EMPRESA

Pregão Presencial nº ___/2021
Processo Licitatório MC/RN nº ___
Declaro, para fins de prova junto ao Município de Cruzeta/RN, nos termos do inciso
V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, que a empresa ___________________________, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° _________________, situada __________________________, não
emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, em qualquer
trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data

_____________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DADOS DA EMPRESA

Pregão Presencial nº ___/2021
Processo Licitatório MC/RN nº ___

Declaro, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no
art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que a empresa ___________________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° _________________, situada __________________________, atende
plenamente aos requisitos de habilitação constantes do Edital.

Local e data

_____________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº
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ANEXO VI - MODELO DA CARTA PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA

Pregão Presencial nº ___/2021
Processo Licitatório MC/RN nº ___
Sr. Pregoeiro,
A Empresa ___________________ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc),
inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, neste ato representada por
__________________________, abaixo assinada, propõe ao Município de Cruzeta/RN, o
fornecimento dos produtos abaixo indicados, nas seguintes condições:
a) Valores:
ITEM

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNID QUANT

V UNIT

V TOTAL

1
b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas
com: combustível, mão-de-obra, alimentação, hospedagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos produtos na sede do Município de Cruzeta/RN objeto
desta Licitação.
c) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 60 dias).
d) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota
de empenho/ordem de compra no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr.
____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº
_______________, (função na empresa), (endereço residencial) como responsável legal desta
empresa.
e) Dados bancários: (informar banco, agência e conta corrente).
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas
no Edital e em seus anexos.
Local e data,
_____________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº

48

MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça João de Góes, 167, Centro, Cruzeta-RN
CEP: 59.375-000 - E-MAIL: cplcruzetarn@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN n° 041/2021

ANEXO VII – MODELO DA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA

Pregão Presencial nº ___/2021
Processo Licitatório MC/RN nº ___
Declaro, para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da Lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a)
A proposta apresentada para participar desta Licitação foi elaborada de maneira
independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não da
referida licitação;
d)
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e)
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Administração do Município de Cruzeta/RN antes da abertura oficial das
propostas; e
f)
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-las.
Local e data

_____________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº
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ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ____/2021
O MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ nº 08.106.510/0001-50, com sede na
Praça João de Góes, 167, Centro, Cruzeta-RN, CEP: 59.375-000, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José de Medeiros, doravante denominado simplesmente
PROMITENTE CONTRATANTE, e a empresa ______, inscrita no CNPJ nº ___, com
Inscrição Estadual nº ___ e sede na _____, neste ato representada por _________,
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador de RG nº ___ (SSP/ ___) e CPF nº
______, residente na _________, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE
CONTRADADA, e de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e
Decreto Municipal nº 852/2016, conforme classificação das propostas apresentadas Pregão
Presencial n° ___/2021, homologado em ____de _____ de 2021, resolve registrar os preços
oferecidos pela empresa, como segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é a Possível Aquisição Gradativa de Gêneros Alimentícios,
devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no
Pregão Presencial n° ___/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.
1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de
Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo
inicial em ____.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO
3.1- Integra o presente Registro de Preços o Município de Cruzeta/RN, como órgão
gerenciador.
3.2 - Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar outros Municípios
através de ADESÃO à presente ata.
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CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO FATURAMENTO, DA
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E DA PENALIDADE PELO ATRASO DE
PAGAMENTO.
4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ ___, conforme valores constantes
na proposta comercial de preços apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA no
Pregão Presencial nº ___/2021, conforme se segue:
Item

Especificação

Unid

Quant

Preço Unit
Registrado

Preço
Total

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 - O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação da nota fiscal/
fatura (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as
faturas acima de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), nos termos da Resolução nº
032/2016 do TCE/RN, mediante comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido
pela Secretaria Municipal beneficiada, encaminhados à Secretaria Municipal de Finanças
e Tributação, acompanhado das certidões negativas de débitos referentes à regularidade
fiscal e trabalhista, fazendo menção ao PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN n° 041/2021,
PREGÃO PRESENCIAL nº ___/2021.
4.3.1 - O prazo para liquidação da despesa será de até cinco (05) dias úteis para as faturas de
valor até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) e em até quinze (15) dias para
faturas com valor superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
4.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.
4.5 - O Faturamento das despesas será realizado em nome do MUNICÍPIO DE
CRUZETA/RN inscrito no CNPJ n° 08.106.510/0001-50, com sede na Praça João de Góes,
167, Centro.
CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada
pela PROMITENTE CONTRATANTE a firmar contratações de fornecimento do objeto
licitado.
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5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo
de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Ordem de
Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho ou Autorização de
Compra correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitandose a PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital
do Pregão Presencial nº ___/2021.
5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos
integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada
pela Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo,
independentemente de outras transcrições.
CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO
6.1 – O objeto da presente licitação será executado mediante a solicitação por meio de
expedição de ordem de compra do setor requisitante responsável, os quais deverão ser
entregues nos locais descritos na mesma.
6.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias após o recebimento da
ordem de compra, pois os mesmos serão distribuídos logo em seguida.
6.3 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, nas quantidades e locais indicados
na ordem de compra, correndo por conta da Contratada todos os custos e despesas
decorrentes do fornecimento, não havendo nenhum ônus a Contratante.
6.4 – A entrega dos produtos frios ora licitados deverá ser realizada em carro frigorífico,
entregues devidamente embalados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA
7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada
quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no
prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de
mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma
indenização.
7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder
cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do
fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 - Quem, convocado após a subscrição desta Ata, do contrato ou recebimento da ORDEM
DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu
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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 o
Município de Cruzeta/RN, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e das
demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na Prefeitura Municipal de
Cruzeta/RN e o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das
multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração
poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:
8.2.1 - Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado do contrato, no caso de
recusa injustificada para a assinatura do Contrato Administrativo;
8.2.2 - Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso de
recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/ autorização de compra;
8.2.3 - Multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente
sobre o valor do material não entregue. A multa a que alude este tópico, não impede que a
Promitente Contratante, unilateralmente, REVOGUE o Registro de Preços e RESCINDA o
Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;
8.2.4 - Multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do material não entregue, por
dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;
8.2.5 - Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso em
que a PROMITENTE CONTRATADA der causa à rescisão do contrato ou cancelamento da
Ata de Registro de Preços;
8.3 - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da PROMITENTE
CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
PROMITENTE CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
8.4 - As multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à
disposição da Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, em sua tesouraria, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
8.5 - Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Prefeitura Municipal de
Cruzeta/RN fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
8.6 - O faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de
Cruzeta/RN enquanto não quitar as multas devidas; e
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8.7 - As multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº ___/2021 e a proposta comercial de
preços da PROMITENTE CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzeta/RN, como competente para dirimir questões
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cruzeta/RN, ____ de __________ de 2021.

___________________________________
Joaquim José de Medeiros
P/ Promitente Contratante

___________________________________
____________________________
P/ Promitente Contratada
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ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA A GRANEL QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
CRUZETA/RN E A EMPRESA ____.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ nº
08.106.510/0001-50, com sede na Praça João de Góes, 167, Centro, Cruzeta-RN, CEP:
59.375-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José de Medeiros.
CONTRATADA: ______.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIPLOMAS LEGAIS
2.1 - Firmam o presente instrumento de contrato com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
3.1 - Constitui objeto do presente contrato a Aquisição Gradativa de Gêneros Alimentícios,
durante o respectivo período de vigência.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1 - O objeto da presente licitação será executado mediante a solicitação por meio de
expedição de ordem de compra do setor requisitante responsável, os quais deverão ser
entregues nos locais descritos na mesma.
4.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias após o recebimento da
ordem de compra, pois os mesmos serão distribuídos logo em seguida.
4.3 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, nas quantidades e locais indicados
na ordem de compra, correndo por conta da Contratada todos os custos e despesas
decorrentes do fornecimento, não havendo nenhum ônus a Contratante.
4.4 – A entrega dos produtos frios ora licitados deverá ser realizada em carro frigorífico,
entregues devidamente embalados.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO
FATURAMENTO, DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E DA PENALIDADE PELO
ATRASO DE PAGAMENTO
5.1 – Pelo fornecimento dos produtos, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a
importância global de R$ ____).
5.2 - O pagamento será efetuado conforme o valor e a data de apresentação da nota
fiscal/fatura (Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R$
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17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO
para as faturas acima de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), nos termos da
Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, mediante comprovante de efetivo recebimento e
aceitação emitido pela Secretaria Municipal beneficiada, encaminhados à Secretaria
Municipal de Finanças e Tributação, acompanhado das certidões negativas de débitos
referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao PROCESSO
LICITATÓRIO MC/RN n° 041/2021, PREGÃO PRESENCIAL nº ___/2021.
5.2.1 - O prazo para liquidação da despesa será de até cinco (05) dias úteis para as faturas de
valor até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) e em até quinze (15) dias para
faturas com valor superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
5.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.
5.4 - O faturamento das despesas será para o MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, inscrito no
CNPJ n° 08.106.510/0001-50, com sede na Praça João de Góes, 167, Centro.
5.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira (atualização monetária) devida pelo Município de CRUZETA/RN, será calculada
mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança.
5.6 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrente dos serviços e produtos já recebidos constitui motivo para rescisão do contrato,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação.
CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DE PREÇOS
6.1 - Os preços inicialmente contratados, em moeda corrente nacional, poderão ser alterados,
nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93, a fim de resguardar o equilíbrio econômicofinanceiro do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do Orçamento Geral do
Município de Cruzeta/RN, aprovado para o exercício de 2021, sendo assim alocadas:
Dotação Orçamentária: _________;
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Elemento de Despesa: _______;
Fontes: _______;
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 - São obrigações do CONTRATANTE:
8.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como efetuar o
pagamento de acordo com a forma convencionada;
8.1.2 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa fornecer os
produtos, dentro das condições pactuadas;
8.1.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais
irregularidades ao fornecimento dos produtos, fixando o prazo mínimo de 24 (vinte e
quatro) horas para sua regularização;
8.1.4 - Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da CONTRATADA que
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização;
8.1.5 - Observar para que durante toda vigência do mencionado contrato sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, exigíveis na licitação,
solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com prazo de
validade vencida.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 - Na execução deste contrato, envidará a CONTRATADA todo empenho e dedicação
necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que forem confiados, obrigando-se
ainda a:
9.1.1 - Responder, integralmente, pelo pagamento de eventuais encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e/ou comerciais resultantes da execução dos termos do contrato
administrativo decorrente desta licitação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;
9.1.2 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente
contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigado, sem prévio
assentimento por escrito, do CONTRATANTE;
9.1.3 - Prestar, em tempo hábil, todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE e atender, pronta e irrestritamente, às reclamações desta, bem como as
adequações dos sistemas que se fizerem necessárias ao bom andamento das ações
administrativas;
9.1.4 - Pagar regulamente os impostos, taxas e demais contribuições e tributos decorrentes da
execução do objeto do instrumento contratual a ser posteriormente firmado;
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9.1.5 - fornecer os produtos de acordo com as suas especificações descrita no Edital;
9.1.6 - Sanar eventuais irregularidades no fornecimento dos produtos, no prazo até 02 (dois)
dias para sua regularização;
9.1.7 – Manter-se com as mesmas condições de habilitação exigidas no edital.
9.2 - Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta de preços, os acréscimos ou supressões
dos produtos que porventura se fizerem necessários, a exclusivo critério do
CONTRATANTE, respeitados os percentuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
9.3 - Por força do § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/93, fica a CONTRATADA obrigada a
declarar ao CONTRATANTE, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de quaisquer
fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO
10.1 - Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, a proposta da
CONTRATADA e demais peças que constituem o respectivo procedimento administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município de Cruzeta/RN, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa.
11.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na Prefeitura Municipal de
Cruzeta/RN, e Administração poderá, ainda, aplicar as seguintes penalidades, garantida a
prévia defesa:
11.2.1 - Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total da contratação, no caso de recusa
injustificada para recebimento da nota de empenho/ordem de compra;
11.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente
sobre o valor dos produtos. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante
rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação
vigente à época;
11.2.3 - Multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor dos produtos não entregues,
por dia de atraso, observado o prazo de execução;
11.2.4 - Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso do
licitante der causa à rescisão do contrato;
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11.3 - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o
valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada
para complementação do seu valor;
11.4 - As multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à
disposição da Prefeitura Municipal de CRUZETA/RN, em sua tesouraria – Secretaria
Municipal de Finanças e Tributação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data
da ciência expressa por parte da contratada;
11.5 – Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Prefeitura Municipal de
CRUZETA/RN fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
11.6 – O faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de
CRUZETA/RN enquanto não quitar as multas devidas; e
11.7 – As multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem às irregularidades constatadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 – Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de cinco (05) dias úteis, à autoridade
superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
13.1 – A vigência do Contrato Administrativo a ser subscrito terá por termo inicial a data de
sua subscrição e termo final em _______.
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
14.1 – O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65, da Lei
8.666/93, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem crescente, observando o
respectivo crédito orçamentário.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1 – O presente contrato poderá ser rescindindo, unilateralmente, pela Administração,
quando caracterizados os seguintes motivos:
15.1.1 – Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais;
15.1.2 – Pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
15.1.3 – A lentidão do cumprimento das obrigações assumidas, devendo, neste caso, a
Administração comprovar a impossibilidade de conclusão dos objetos no prazo estipulado.
15.1.4 – O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
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15.1.5 – Pela paralisação dos fornecimentos, sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE;
15.1.6 – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
não admitidas no edital e no contrato;
15.1.7 – Pelo desentendimento das determinações e recomendações regulares do
CONTRATANTE;
15.1.8 – Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução;
15.1.9 – A decretação de falência;
15.1.10 – A dissolução da sociedade;
15.1.11 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
15.1.12 – Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas pelo CONTRATANTE.
15.1.13 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.
15.2 – Havendo interesse de qualquer de quaisquer das partes signatárias em não mais
prosseguir com o presente contrato, poderá este ser rescindido de pleno direito, Neste caso,
deverá a parte interessada comunicar dita pretensão ao outro signatário, com antecedência
mínima de trinta (30) dias, para que este se manifeste, no prazo de cinco (05) dias, a seu
respeito.
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1 – Fica estabelecida que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente contrato,
os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do
contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria e em especial a Lei nº
8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos
Contratos estabelecidos na legislação civil brasileira e as disposições do Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1 – O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, nos locais
de costume e na imprensa oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
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18.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Cruzeta/RN, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente Instrumento
Contratual.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente contrato, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um
só efeito, na presença de duas (02) testemunhas abaixo assinadas.
Cruzeta/RN, ____2021.

______________________________
Joaquim José de Medeiros
P/CONTRATANTE

______________________________
______________
P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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