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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Compras 

 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 

 
 

 PROCESSO Nº 135/2014 
 

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para o Almoxarifado da Secretaria de 
Ação Social e Secretaria de Educação, mediante fornecimento parcelado, até 31/12/2014. 
 
ANEXOS  

 
I: Termo de Referência; 
IA: Especificação;  
II: Modelo de Proposta; 
III: Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos do Edital 
IV: Modelos I e II  
V: Modelo de Credenciamento; 
VI: Modelo de adequação Lei Orgânica Municipal; 
VII: Modelo de declaração fatos impeditivos; 
VIII: Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte 
IX: Minuta de Contrato 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Compras 

 
 
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data de Abertura: 26 de maio de 2014 
Horário: 09:00 horas 
Local: Prefeitura Municipal – Rua Dr. Victor de Freitas nº 28 – Bairro Centro – 
Brumadinho/MG – Sala de Licitações 
 
 
PREGOEIRO: Mauro Fernando Anício Costa 
 
A Prefeitura Municipal de Brumadinho, CNPJ 18.363.929/0001-40 torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nas condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e o Decreto Municipal Nº 73/2007, de 04.05.2007, aplicando-se, 
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para o Almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Ação Social e Secretaria Municipal de Educação, mediante fornecimento 
parcelado, até 31/12/2014. 
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial as pessoas jurídicas do ramo de atividade 
pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas, que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos e que apresentarem proposta comercial e 
documentação, no local, data e horário fixados pelo subitem 3.1 deste Edital, 
acondicionadas em dois (2) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no 
fecho, identificados como “Envelope nº 1 - Proposta Comercial” e “Envelope nº 2 - 
Documentos de Habilitação”, contendo os seguintes dizeres em sua parte externa: 

RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA 

PREGÃO Nº 56/2014 
Envelope nº 1 – Proposta 

CNPJ 
E-mail 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PREGÃO Nº 56/2014 

Envelope nº 2 – 
Documentação 

CNPJ 
E-mail 

 
2.2 -Não poderão participar deste Pregão Presencial as empresas: 
 
2.2.1 - em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
2.2.2 - em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3 - que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Brumadinho 
suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração pública, enquanto 
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perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 
reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93; 
2.2.4 - empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País; 
2.2.5 – sócios, cotistas ou administradores, que se incluam na vedação contida no art. 36 
da Lei Orgânica do Munícipio de Brumadinho; 
2.2.6- servidor ou dirigente da Prefeitura de Brumadinho ou empresa que possua sócio, 
diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com esta Prefeitura (art. 9º, 
inc. III, da Lei federal nº 8.666/93); 
2.3 - A observância das vedações do item 2.2 é de inteira responsabilidade do licitante 
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
2.4 - A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica em aceitação de todas 
as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 – O Pregoeiro no dia, local e horário designado para sessão pública, procederá ao 
credenciamento dos interessados a participar da licitação. 
3.2 - O horário para entrega da documentação para credenciamento e entrega dos 
envelopes de proposta e habilitação será até às 09:00 horas, e será efetuado conforme 
ordem de chegada dos interessados. O Pregoeiro, as 09:01(nove horas e um minuto) 
iniciará o registro de credenciamento e posteriormente, após declaração de finalização, 
iniciará a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais. 
3.3 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório, e o autorize a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente, com apresentação de cópia do mesmo para autenticação pelo Pregoeiro 
e ou equipe de apoio. 
3.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante 
mediante estatuto/contrato social, e instrumento público/particular de procuração ou 
documento equivalente. 
3.4.1 - Entende-se por documento credencial: 
a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, 
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão. O 
documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 
interposição de recursos, enfim, para praticar, em nome da licitante todos os atos 
pertinentes a este Pregão. 
3.4.2 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última 
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercerem os 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
3.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 
3.6 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
Rua Dr. Victor de Freitas, Nº 28 - B.: Centro - Brumadinho/MG 

- CEP: 35.460.000 - CNPJ: 18.363.929/0001-40 - INSC. ESTADUAL: Isento 
TEL.: (31) 3571-3015 Ramal: 226/247 

 

4 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Compras 

representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou 
“Documentação” relativos a este Pregão. 
3.6.1 - Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu 
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
3.7 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade 
legal para a realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
3.8 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, devendo ser 
obedecido o conteúdo do modelo estabelecido no Anexo III deste Edital. 
3.9 - As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
declaração de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
(modelo Anexo VIII). 
 

4 - DA MICRO – EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
4.1– A microempresa e empresa de pequeno porte, que quiserem usufruir dos benefícios 
concedidos pela LC 123/2006, deverão apresentar, na fase de credenciamento: 
4.1.2 – Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo ente federado. 
4.1.3– No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, com início de atividade no 
ano-calendário corrente, declaração de que não se enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º 
da LC 123/2006. 
4.1.4 – Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º 
da LC 123/2006. 
4.2 – As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, ao apresentarem a 
declaração de ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, também 
deverão constar a restrição(ões) da documentação exigida para efeito da regularidade 
fiscal, se houver. 
 

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 
5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador,  devendo conter: 
5.1.1 - nome e endereço do proponente, telefone, e-mail e CNPJ; 

5.1.2 - especificação clara, detalhada e suficiente à correta identificação dos 

produtos cotados, indicando marca e quantidade em conformidade com as 
especificações contidas no Anexo IA; 
 5.1.3 - preço unitário e total em Reais e com até duas casas decimais. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
5.1.4 - prazo de entrega dos materiais ofertados não superior a 10 (dez) dias; 
5.1.5 - indicação do representante legal da empresa licitante apto à assinatura do Contrato 
decorrente da presente licitação; 
5.1.6 - indicação do representante legal da empresa licitante apto à assinatura do Contrato 
decorrente da presente licitação. 
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5.1.7 - prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da sessão de 
abertura de envelopes. Não constando o prazo solicitado será considerando com aceito 
para efeito de classificação da proposta o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da 
data de apresentação da proposta. 
5.1.8 -  o licitante deverá citar na proposta, quando obrigatório, o número de registro do 
produto no órgão de fiscalização competente, sendo que a PMB (Prefeitura do Município 
de Brumadinho), poderá ainda solicitar apresentação do registro, em caso de dúvida; 
5.2 - Não será admitida cotação inferior às quantidades dos materiais estabelecidas no 
Anexo IA deste Edital; 
5.3 - Caso se constate erro no cálculo do valor total do item cotado, o(a) Pregoeiro(a) 
providenciará sua correção, bem como a do valor POR ITEM da proposta, se for o caso, 
dará ciência do fato ao respectivo proponente e aos demais participantes do certame, e 
registrará tal ocorrência em ata. Para a correção do cálculo deverá ser considerado o valor 
unitário indicado na proposta comercial; e, caso haja divergência entre os valores 
expressos em algarismos e por extenso, deverá prevalecer este último. 
5.4 - Poderão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 
Edital, seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 
5.5 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, e quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre o fornecimento dos objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única 
e exclusivamente da proponente. 
5.6 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertarem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada 
item objeto desta licitação. 
5.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
5.7 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
5.8 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 
 

6 -  DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 
6.1 – As empresas vencedoras na etapa de lances deverão apresentar uma amostra 
de todos os itens, no ato da sessão, observada a unidade descrita na especificação 
dos itens, no Anexo IA do deste Edital, para avaliação dos produtos cotados em 
relação às especificações, bem como aferição da qualidade. 
6.2 - O pregoeiro poderá solicitar, visando a celeridade dos trabalhos e a economia 
processual, que os demais proponentes, observada a ordem de classificação das 
propostas, apresentem as respectivas amostras do material/produto por eles 
cotados, para a avaliação prevista no subitem 6.1 deste edital. 
6.3– A verificação da conformidade da(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) proponente(s) 
com as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, será realizada por Equipe 
designada pela Secretaria Municipal de Ação Social e Secretaria Municipal de Educação, 
que apresentará relatório conclusivo ao(à) Pregoeiro(a), por escrito, no prazo máximo de 
quatro (4) dias úteis, contados da data em que foram suspensos os trabalhos da sessão 
pública deste Pregão. 
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6.4 -As amostras apresentadas pelas empresas declaradas vencedoras serão retidas 
pelo(a) Pregoeiro(a) e encaminhadas ao Setor de Almoxarifado da Secretaria de 
Administração e servirão de padrão para todo o fornecimento do produto pelo licitante; 
6.5 –As amostras apresentadas por empresas porventura julgadas desclassificadas, ou 
não adjudicatárias, deverão ser retiradas junto ao Pregoeiro, independente de aviso, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da data de homologação da licitação, sob 
pena de doação das mesmas, a critério exclusivo da Administração. 
6.6 -As amostras deverão ser entregues devidamente embaladas, contendo na sua parte 
externa os seguintes dizeres: 
Pregão Presencial nº ____/2014 
Licitante: 
Nº de item: 
 

7 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
7.1– Ocorrendo empate ficto entre propostas, será assegurado, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não 
seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.2– Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
7.2.1– A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela declarada classificada em primeiro lugar, 
situação em que sua proposta será classificada em primeiro lugar; 
7.2.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 7.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 8.9.1 (alínea b), na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 8.9.1 (alínea a) 
7.2.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
 

8 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
8.1 - As Propostas serão julgadas e adjudicadas pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
observadas as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital. 
8.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 
classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente 
à de menor preço. 
8.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
8.4 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
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8.5 – Se duas ou mais empresas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
dos lances. 
8.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades constantes no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
8.7 - A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.8– Caso, não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
8.9 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
exclusivamente, pelo critério de menor preço. 
8.9.1 – Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não 
tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por 
cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá no prazo 
de 05 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova proposta inferior 
àquela considerada vencedora do certame; 
b) não ocorrendo a situação definida na alínea anterior, a contratação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno 
porte remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no item 8.9.1, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
c) na hipótese da não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.10 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor 
apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, 
decidindo motivadamente a respeito. 
8.11 - Análise da exequibilidade:  
8.11.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender às exigências fixadas neste Edital ou determinar preços manifestamente 
inexequíveis.  
8.11.1.2 - Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá, antes de 
desclassificar a oferta, solicitar que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço. 
Esta demonstração deverá ser requerida pelo Pregoeiro, na própria sessão do Pregão, 
com a fixação de prazo para apresentação do documento comprobatório dos preços 
informados pelo licitante.  
8.11.1.3 - Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:  
8.11.1.3.1 - Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 
Administração;  
8.11.1.3.2 - Contratação em andamento com preços semelhantes;  
8.11.1.3.3 - Formação da proposta comercial, quando da realização do pregão presencial.  
8.11.1.4 - O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não 
demonstrar posteriormente a sua exequibilidade, se sujeita às sanções administrativas 
pela não manutenção da proposta, previstas no art. 12 da Lei n.º 14.167, de 2002, sem 
prejuízo de outras sanções, inclusive aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal n.º 8.666, 
de 1993. 
8.12 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
do licitante que a tiver formulado, com base nos documentos especificados no item 09 do 
Edital. 
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9 - DA HABILITAÇÃO 

 
9.1- No envelope Nº 02 - “Habilitação” deverá constar os seguintes documentos: 
9.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente 
registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 
9.1.2 - Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso 
de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
9.1.3 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
9.1.4 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
9.1.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
9.1.6 -  Prova de regularidade fiscal com as Fazendas, Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da empresa licitante; 
9.1.7 - Certidão Negativa de Débito (CND), do Instituto Nacional de Seguridade Social, em 
vigor, conforme legislação própria; 
9.1.8 - Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 
(FGTS), em vigor, conforme legislação própria; 
9.1.9 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuitamente e 
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.440/2011 de 07 de julho de 2011; 
Obs. 1: O CRC - Certificado de Registro Cadastral do Município de Brumadinho 
substituirá todos os documentos relacionados nos subitens 9.1.1 a 9.1.9, desde que 
estejam com o prazo de validade em vigor, inclusive o CRC, no referido documento. 
Havendo documento com prazo de validade vencido no CRC, a empresa licitante deverá 
apresentar outro, com o prazo de validade em vigor. 
Obs. 2: Os documentos relacionados nos subitens 9.1.1 a 9.1.5 do item 9.1 não 
precisarão constar do "envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento, neste Pregão. 
9.1.10 – Comprovação de que a empresa licitante se encontra licenciada pelo órgão de 
vigilância sanitária competente do Estado ou Município ou Distrito Federal para 
desempenhar a atividade pertinente ao objeto desta licitação; 
9.1.10.1- Será aceito documento de protocolo para renovação do Alvará Sanitário, desde 
que requerido tempestivamente e apresentado juntamente com a licença referente ao 
exercício anterior; 
9.1.11 -Certidão Negativa de Falência e de recuperação judicial e extrajudicial (Falência e 
concordata), expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou 
de execução de pessoa física, a no máximo 60 (sessenta) dias da data prevista para 
entrega dos envelopes, de acordo o Inciso II do Art. 31 da Lei 8.666/93; 
9.1.12 -Atestado da capacitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com o objeto compatível com o ora 
licitado. 
9.1.13 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos que possa impedir a sua 
habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado 
pelo Município de Brumadinho, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, nos termos 
do modelo apresentado no Anexo VII; 
9.1.14– Declaração de recebimento de todas as cópias e informações necessárias à 
elaboração da proposta comercial, conforme modelo 1 do Anexo IV deste edital. 
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9.1.15 -Declaração em conformidade com a Redação da Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/1998: “XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos”, conforme modelo 2 apresentado no Anexo IV; 
9.1.16 – Declaração em conformidade com a Redação do artigo n° 36 da Lei Orgânica do 
Município de Brumadinho, conforme Anexo VI. 
9.2 - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, conforme disposto no § 
6º, do art. 43, Lei nº 8.666/93, salvo por motivo decorrente de fato superveniente e aceito 
pelo Pregoeiro. 
9.3 -  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
9.4 -  Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a 
expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 
9.5 - Os documentos de habilitação devem ser apresentados por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
9.6 - É facultado ao Pregoeiro verificar informações e obter documentos que constem de 
sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, 
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados aos autos do processo 
licitatório respectivo. 
 

10 - DA HABILITAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
10.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 08 deste Edital, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
10.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
10.3 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.2, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para 
nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação. 
 

11 - PROCEDIMENTO, JULGAMENTO  

 
11.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando 
o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus 
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo;  
11.2 -  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.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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11.3 -  As propostas serão classificadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios; 
11.3.1 -  Seleção da proposta de menor preço (por item) e das demais com preços até 10% 
(dez por cento) superior àquela; 
11.3.2 – 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. Neste caso aplicar-se-á o sorteio em sessão 
pública, para definição da sequência dos lances; 
11.4 - Na fase competitiva os lances verbais serão feitos para o VALOR UNITÁRIO POR 
ITEM. Não serão aceitos lances de valor igual ou maior que ao do último e os sucessivos 
lances deverão ser feitos em valores decrescentes; 
11.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito posterior de ordenação das ofertas; 
11.6 -  Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, de acordo com 
fixado pelo Pregoeiro;  
11.7 -  A etapa de lances será encerrada quando os participantes declinarem da 
formulação de lances;. 
11.8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 
redução do preço.  
11.9 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante e 
juntada aos autos, bem como a avaliação das amostras prevista no item 6 deste Edital. 
11.10 - Eventuais falhas, dúvidas em relação à regularidade de documentos de 
credenciamento, habilitação ou de proposta, poderão ser saneadas na sessão de abertura 
de envelopes, inclusive por meio eletrônico; 
11.11 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e serão anexados aos autos os 
documentos;  
11.12 - Atendidos os requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora;  
11.13 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às 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 cujo autor 
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor;  
11.14 -Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 
Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da 
equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 
11.15 -Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
11.16 -Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
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12 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
12.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão. 
12.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
12.1.2 - Não serão conhecidos os recursos interpostos vencidos prazos legais. 
12.1.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 

13 - DOS RECURSOS 

 
13.1 -  No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar-se imediata e 
motivadamente e será aberto o prazo de 03 (três) dias, sendo que o início e o término da 
contagem do prazo sempre se dará em dia útil, para apresentação de memoriais, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto ao vencedor, pelo Pregoeiro. 
13.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente;  
13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento; 
13.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

14 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
14.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
14.2- Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 
 

15 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

 
15.1 – A entregas dos materiais deverá ser feita nos Almoxarifados das Secretaria 
Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de 
Brumadinho, conforme endereços especificados nas Ordens de Fornecimentos, no horário 
de 08.00h às 12.00h e 14.00h às 16.00h, de 2ª a 6ª. 
15.2 – Os materiais objetos deste Pregão serão recebidos por comissão, conforme definido 
no artigo 15, § 8º da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
15.2.1 – provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade 
dos materiais com as especificações da proposta da empresa. 
15.2.2 – definitivamente: após a verificação da qualidade, quantidade e sua aceitação, 
mediante recibo, observadas as especificações citadas no item anterior. 
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16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
16.1 - Substituir, às suas expensas e sem ônus para a PMB, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, contando da comunicação por escrita, o produto que porventura 
apresentar data fora da validade, deteriorados, perecidos ou de má qualidade.  
16.2 - Cumprir fielmente as obrigações da proposta de forma que o material seja entregue 
no prazo estipulado.  
16.3 - Substituir qualquer produto entregue quando detectado qualquer divergência com as 
especificações contidas no edital e seus anexos.  
16.4 - Assumir inteira responsabilidade pela entrega do produto, como fretes, tributos, 
seguros e quaisquer outros encargos.  
16.5 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE.  
16.6 - Proceder a entrega do produto, em conformidade com o quantitativo e 
especificações contidas na Solicitação de Fornecimento em acordo com a Autorização de 
Fornecimento.  
 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

 
17.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa efetuar a 
entrega do produto, dentro das normas estabelecidas no edital e seus anexos.  
17.2 - Receber os gêneros entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em 
conformidade com o objeto licitado.  
17.3 - Devolver com a devida justificativa, qualquer item entregue fora dos padrões e 
normas constantes do edital e seus anexos.  
17.4 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA.  
17.5 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA. 

18 - DO PAGAMENTO 

 
18.1 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho no prazo de 10 
(dez) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 
18.1.1 - As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real. 
18.1.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu pagamento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação 
válida.  
18.1.3 - Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de 
Débitos – CND – emitida pelo INSS), bem como o Certificado de Regularidade do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – Caixa Econômica 
Federal, em vigor, conforme determina o artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e o 
artigo 55, inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93. 
18.1.4 -  O pagamento será efetuado por depósito bancário, devendo para isto, a 
contratada apor à nota fiscal, número da conta corrente, da agência e do banco. 
18.1.5 - Os valores das notas fiscais estão sujeitas a retenções tributárias na forma da lei. 
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19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
dos recursos consignados no Orçamento da PMB, para o exercício de 2014 cujo programa 
de trabalho e elemento de despesa é  
020501.1212200112020.3.3.90.30.00 – ficha 78 – fonte 100; 
020501.1230600122028.3.3.90.30.00 – ficha 106 – fonte 144; 
020501.1230600132174.3.3.90.30.00 – ficha 108 – fonte 144; 
020501.1230600132174.3.3.90.30.00 – ficha 108 – fonte 144; 
021501.1236600142033.3.3.90.30.00 – ficha 168 – fonte 144; 
020501.1230600122028.3.3.90.30.00 – ficha 106 – fonte 144; 
020501.1230600122028.3.3.90.30.00 – ficha 106 – fonte 144; 
021002.0824400222080.3.3.90.30.00 – ficha 499 – fonte 129; 
021002.0824300222075.3.3.90.30.00 – ficha 464 – fonte 129; 
021003.0824300222095.3.3.90.30.00 – ficha 583 – fonte 100; 
021501.0412200052104.3.3.90.30.00 – ficha 659 – fonte 100 e 
021002.0824400222084.3.3.90.30.00 – ficha 524 – fonte 129; 
 

20 –DA CONTRATAÇÃO  

 
20.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante contrato, nos 
termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, cuja minuta constitui Anexo deste Edital; 
20.2 - O contrato a ser assinado terá o prazo de vigência até 31/12/2014; 
20.3 - A Secretaria de Administração de Brumadinho providenciará, por sua conta, a 
publicação no Diário Oficial “Minas Gerais” e no DOM – Diário Oficial de Brumadinho do 
extrato do contrato como condição indispensável a sua eficácia; 
20.4 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 
da empresa vencedora perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos 
de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.; 
20.5 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a empresa 
vencedora será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de 
regularidade de que trata o subitem 20.4, mediante a apresentação das certidões 
respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar; 
20.6 - A empresa vencedora deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data 
da convocação, comparecer à Secretaria de Administração, à Rua Dr. Victor de Freitas, 28 
– Centro – Brumadinho/MG, para assinatura do contrato; 
20.7 - Se a empresa vencedora, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 
20.4 ou se recusar a retirar a assinar o contrato (neste caso caberá as sanções previstas 
no Edital e na Lei 10.520/02 e 8.666/93) a Administração poderá convocar os Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições proposta pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços ou revogar a 
Licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8666/93; 
20.8 - É facultado a SMA (Secretaria Municipal de Administração), quando o convocado 
não assinar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
Rua Dr. Victor de Freitas, Nº 28 - B.: Centro - Brumadinho/MG 

- CEP: 35.460.000 - CNPJ: 18.363.929/0001-40 - INSC. ESTADUAL: Isento 
TEL.: (31) 3571-3015 Ramal: 226/247 

 

14 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Compras 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei 8.666/93. 
 
 

21- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
21.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
21.2 -A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas aqui previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue: 
21.2.1 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor POR ITEM da contratação, no caso da 
vencedora dar causa de não cumprimento do objeto licitado; 
21.2.2.-.Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos itens, por dia de 
atraso, no caso da vencedora não cumprir o subitem 15.1 deste Edital, até o limite máximo 
de 10 (dez) dias corridos, quando se dará por rescindida a contratação. A mesma pena 
será aplicada no caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas, 
podendo a contratação ser rescindida em caso de reincidência.  
21.2.3.- À contratada que descumprir qualquer condição de contratação deste Edital será 
aplicada a seguinte penalidade: advertência verbal, advertência registrada em livro ata da 
SMOB e posteriormente abertura de processo administrativo para aplicação das 
penalidades previstas em lei. 
 

22 – DA REVOGAÇAO E ANULAÇÃO 

22.1 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público, 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, mediante ato escrito e 
devidamente fundamentado, dando-se a devida ciência aos participantes e assegurando-
se, em ambos os casos, o direito ao contraditório e ampla defesa, na forma da Lei. 

22.2- A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei federal nº 
8.666/93. 
 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
23.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa e na busca da proposta mais vantajosa para Administração, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e segurança da contratação. 
23.2 - Nas sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  
23.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas em Ata. 
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23.4 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
23.5 – Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a PMB não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
23.6 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
23.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
23.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de Brumadinho. 
23.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
23.10 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 
disposições constante da Lei nº 10.520/2005 e o Decreto Municipal nº 73/2007. 
23.11 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhada, ao Pregoeiro 
por e-mail: licitacao@brumadinho.mg.gov.brou por meio do Fax: (31) 3571-3015 ramal 
226. 
23.12 - A vencedora se obriga a manter, durante toda a contratação, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
23.13 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone (31 3571.3015 – ramal 226 ou 247) 
serão somente aquelas de ordem estritamente informal, não sendo consideradas oficiais. 
23.15 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial 
do Estado – Minas Gerais e no Diário Oficial de Brumadinho, salvo com referência àquelas 
que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das 
licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado 
o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 
a) - julgamento deste Pregão; 
b) - recurso porventura interposto. 
23.16 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das 
licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contado do encerramento da licitação 
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da 
licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão 
destruídos pela SMA. 
 
Brumadinho, 09 de junho de 2014. 
 
 
 
MAURO FERNANDO ANÍCIO COSTA 
PREGOEIRO 
 
 

mailto:licitacao@brumadinho.mg.gov.br
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA                             
 

 
1. APRESENTAÇÃO 

Este documento foi elaborado com base na Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 

Municipal Nº 73/2007 de 04.05.2007 e Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo 

parte integrante e inseparável do procedimento licitatório, visando viabilizar a aquisição dos 

materiais descritos na solicitação de compras. Desse modo, contém os elementos básicos 

e essenciais fixados na legislação, descritos de forma a subsidiar os interessados em 

participarem do processo licitatório na preparação da documentação e na elaboração da 

proposta. 

2. OBJETO  
 
A aquisição de Gêneros Alimentícios visa atender os Programas de Merenda Escolar das 
ESCOLAS MUNICIPAIS do Município de Brumadinho, assim como atender projetos 
Sociais da Secretaria Municipal de Ação Social nos Programas de Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculo I (PETI), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 
II (PROJOVEM) e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ainda atender 
as necessidades da CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE mediante Pregão 
Presencial, de acordo com as especificações descritas neste Termo. 
 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
  
Em cumprimento ao Art. 2º da Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento de uma 
alimentação escolar saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, 
seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, 
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do 
rendimento escolar e em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde. Em 
cumprimento à Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais e visando atender o 
Sistema Único de Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social,  a  qual 
dispõe sobre o atendimento de uma alimentação saudável e adequada nos Projetos e 
Atividades, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, 
as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar e em conformidade 
com a sua faixa etária e seu estado de saúde. Atender as necessidades alimentares 
diárias das crianças e jovens residentes na CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
permitindo, assim, a continuidade dos serviços prestados e potencializando a inclusão 
social destes internos que se encontram em situações vulneráveis. 
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4. ESPECIFICAÇÕES / QUANTITATIVO 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM  UNIDADE QUANT 

01 

CAFÉ DE NÍVEL SUPERIOR - Com nota de 
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima 
de 7,2 na Escala Sensorial do Café conforme laudo 
de análise de microscopia do café fornecido pela 
ABIC. Embalagem do tipo VÁCUO ALUMINIZADA 
ou EMBALAGEM 100% SELADA ou EMBALAGEM 
EASY PACK  (stand pouch ),  Pacote de 500 G , 
Torrado e Moído, Validade de no máximo 06 meses 
a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da 
data de fabricação e validade estampadas no rótulo 
da embalagem; Qualidade: a marca deve possuir 
Certificado no PQC – Programa de Qualidade do 
Café  da ABIC e Selo de Pureza da ABIC,  em 
plena validade, ou Laudo de avaliação do café, 
emitido por laboratório especializado, credenciado 
pela ABIC, com tolerância de no máximo 1% de 
impureza; Aspecto: em pó homogêneo, torrado e 
moído; Tipo de Café: Gosto predominante de café 
arábica ( com 100% de café Arábica) , não sendo 
admitida presença de conillon. Apresentar 
amostras.  
 

PACOTE 3350 

02 

ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO - Achocolatado 
em pó instantâneo, tradicional, a base de cacau em 
pó e açúcar (teor mínimo de açúcar), enriquecido 
com vitaminais e minerais. O chocolate deve ser 
obtido de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, de parasitos, detritos animais, 
cascas de sementes de cacau e de outros detritos 
vegetais. Embalagem deverá constar data de 
fabricação, validade e número do lote. Embalagem 
primária em embalagem aluminizada, contendo 
aproximadamente 400g. A validade mínima deste 
produto é de 11 meses. 
 

PACOTE 3305 

03 

BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - Biscoito doce 
tipo maizena, obtido pela mistura de farinha(s), 
amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, 
submetidos a processos de amassamento e 
cocção. Vitaminado. Serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados, murchos não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem apresentar-se 
quebradiço. Dupla embalagem primária de 
polietileno. De aproximadamente 200g. Embalagem 
deve constar lote, data de fabricação. A validade 

PACOTE 11600 
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mínima deste produto é de 10 meses. 
 

04 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 
Biscoito salgado tipo cream cracker, obtido pela 
mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 
outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção. Serão rejeitados biscoitos 
mal cozidos, queimados, murchos, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Dupla embalagem primária de 
polietileno. De aproximadamente 200g. Embalagem 
deve constar lote, data de fabricação. A validade 
mínima deste produto é de 12 meses.  
 

PACOTE 7200 

05 

BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - Biscoito doce 
tipo rosquinha, sabor coco, macia e crocante. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, 
murchos não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla 
embalagem primária de polietileno de, 
aproximadamente, 400 g. Embalagem deverá 
constar lote, data de fabricação. A validade mínima 
deste produto é de 12 meses.  
 

PACOTE 8920 

06 

CHÁ MATE TORRADO - O chá 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. Chá mate torrado, 
embalagem de aproximadamente 250 GRAMAS 
deverá constar data de fabricação, validade e lote 
do produto. A validade mínima deste produto é de 
12 meses.  
 

CAIXA 800 

07 

COLORAU - (colorífero) produto obtido do pó do 
urucum com a mistura de fubá ou farinha de 
mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve 
estar sem a presença de sujidade ou matérias 
estranhas. Não deverá apresentar cheiro acre ou 
rançoso. Embalagem de polietileno transparente, 
resistente.  Pacotes contendo, aproximadamente, 1 
Kg. As amostras serão analisadas, também, através 
do processo de cocção. Serão aceitos os produtos 
que apresentarem, após serem colocados sob óleo 
quente, coloração avermelhada forte. A validade 
mínima deste produto é de 12 meses. As amostras 
serão analisadas, também, através do processo de 

PACOTE 205 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
Rua Dr. Victor de Freitas, Nº 28 - B.: Centro - Brumadinho/MG 

- CEP: 35.460.000 - CNPJ: 18.363.929/0001-40 - INSC. ESTADUAL: Isento 
TEL.: (31) 3571-3015 Ramal: 226/247 

 

19 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações e Compras 

cocção. Serão aceitos os produtos que 
apresentarem após serem colocados sob óleo 
quente, coloração avermelhada forte. 
 

08 

EXTRATO DE TOMATE TRIPLO CONCENTRADO 
- Extrator de Tomate triplo concentrado. Produto 
resultante da concentração da polpa de tomate por 
processo tecnológico, preparado com frutos 
maduros selecionados, sem pele, sem sementes e 
corantes artificiais, isento de sujidades e 
fermentação. Embalagem original de fábrica em lata 
ou tetra Pack de aproximadamente,350 g. Se em 
lata, esta não deve apresentar ferrugem, 
amassadura ou abaulamento. É tolerada a adição 
de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O 
extrato de tomate triplo concentrado deverá conter 
substância seca, menos cloreto de sódio, mínimo 
35% p/p.  Embalagem deverá apresentar datas de 
fabricação, validade e lote. As amostras serão 
analisadas e serão aceitas as que possuírem alta 
concentração do extrato de tomate. A validade 
mínima deste produto é de 11 meses. 

UNIDADE 4930 

09 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - Produto 
obtido pela torração do grão de milho (Zea maya, 
L.), desgerminado ou não, previamente macerado, 
socado e peneirado. Em flocos, seca e amarela, 
isenta de fragmentos estranhos. Embalagem de 500 
GRAMAS com dados de identificação do produto, 
lote, data de fabricação e validade do produto. Na 
embalagem deverá constar que não se trata de 
Alimento Transgênico. A validade mínima deste 
produto é de 06 meses.  
 

PACOTE 620 

10 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - tipo 1. 
Farinha de trigo é o produto obtido pela moagem, 
exclusivamente, do grão de trigo Triticum vulgares, 
beneficiado. Produto obtido pela moagem exclusiva 
do grão de trigo, isento de terra, sem umidade. O 
produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com 
cheiro e sabor próprios e fermento. O produto deve 
atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação 
de farinhas com ferro e ácido fólico). Embalagem 
deve constar data de fabricação, validade do 
produto e número do lote. Embalagem plástica de 
polietileno, transparente/atóxico original de fábrica 
contendo 1 Kg. A validade mínima deste produto é 
de 06 meses. 
 

PACOTE 4480 
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11 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - obtido por desidratação 
do leite de vaca e apto para a amamentação 
humana mediante processos tecnológicos 
adequados. Deve ter boa solubilidade. Embalagem 
em lata hermeticamente fechada ou em polietileno 
atóxico ou embalagem de 400 gramas. Deverá 
possuir registro do SIF/DIPOA. A validade mínima 
deste produto é de 12 (doze) meses. 
 

PACOTE 3695 

12 

MANTEIGA COM SAL - Produto gorduroso obtido 
exclusivamente pela bateção e malaxagem de 
creme pasteurizado derivado exclusivamente do 
leite de vaca. A matéria gorda da manteiga deverá 
estar composta exclusivamente de gordura láctea. 
Deverá possuir consistência sólida, pastosa à 
temperatura de 20ºC, de textura lisa uniforme, 
untosa, com distribuição uniforme de água 
(umidade), possui cor branco amarelada sem 
manchas ou pontos de outra coloração, sabor e 
odor de sabor suave, característico, aroma 
delicado, sem odor e sabor estranho. A matéria 
gorda não poderá ser inferior a 80%. Poderá 
possuir corantes bata caroteno e cúrcuma ou 
curcumina. Deverão estar isentos de ranço e de 
bolores. Embalagem primária com identificação do 
produto, especificação dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e informações do 
mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem 
de acordo com a legislação. Embalagem de 500g 
deverá constar data de fabricação, validade e 
número do lote. Deverá possuir registro do 
SIF/DIPOA.  As amostras serão analisadas, 
também, através características organolépticas: 
cheiro e sabor. A validade mínima deste produto é 
de 4 (quatro) meses. As amostras serão analisadas, 
também, através características organolépticas: 
cheiro e sabor. 
 

POTES  3900 

13 

POLVILHO AZEDO - branco, acondicionado em 
saco plástico transparente, contendo 500g (atóxico). 
A validade mínima deste produto é de 12 meses.  
 

PACOTE 2176 

14 

SUCO DE FRUTA NATURAL UVA - Suco de fruta 
concentrado com aromatização natural, sabor de 
uva. Na embalagem deverá constar a data de 
fabricação, a validade e o nº do lote. Diluição 
mínima de 1 parte de suco para 3 partes de água. 
Embalagem de 500 ML. A validade mínima deste 
produto é de 06 meses.  

FRASCO 4080 
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15 

SUCO DE FRUTA NATURAL MANGA - Suco de 
fruta concentrado com aromatização natural, sabor 
de manga. Na embalagem deverá constar a data de 
fabricação, a validade e o nº do lote. Diluição 
mínima de 1 parte de suco para 3 partes de água. 
Embalagem de 500 ML. A validade mínima deste 
produto é de 06 meses.  
 

FRASCO 4080 

16 

SUCO DE FRUTA NATURAL CAJU - Suco de fruta 
concentrado com aromatização natural, sabor de 
caju. Na embalagem deverá constar a data de 
fabricação, a validade e o nº do lote. Diluição 
mínima de 1 parte de suco para 10 partes de água. 
Embalagem de 500 ML. A validade mínima deste 
produto é de 06 meses.  
 

FRASCO 4080 

17 

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Farinha 
de trigo é o produto obtido pela moagem, 
exclusivamente, do grão de trigo beneficiado. 
Pacote com 1 kg. Embalagem deve constar data de 
fabricação e lote. A validade mínima deste produto 
é de 06 meses.  
 

UNIDADE 400 

18 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e 
corantes naturais urucum e cúrcuma (açafrão).  
Embalagem com 500 gr. Embalagem deve constar 
data de fabricação e lote. A validade mínima deste 
produto é de 12 meses.  

PACOTE 960 

19 

FERMENTO EM PÓ – pó branco, contendo: amido 
de milho geneticamente modificado, bicarbonato de 
cálcio e regulador e acidez. Embalagem de 100 
gramas.  
 

UNIDADE 200 

20 

MILHO DE PIPOCA - Embalagem: pacote de 500g 
com dados de identificação do produto, data de 
fabricação, validade e lote do produto. A validade 
mínima deste produto é de 10 meses.  
 

PACOTE 588 

21 

CREME DE LEITE - homogeneizado (caixa UHT) 
acondicionado em caixa multilaminada, contendo 
200gr. O Produto deverá conter validade, data de 
fabricação e lote. A validade mínima deste produto 
é de 06 meses.  
 

UNIDADE 62 

22 

BISCOITO TIPO SALPET - embalado em pacote 
de 200g. Embalagem deve constar data de 
fabricação, validade e lote. A validade mínima deste 
produto é de 10 meses.  

UNIDADE 320 
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23 

POLVILHO DOCE - Branco, acondicionado em 
saco plástico transparente, contendo 500 gramas 
(atóxico). A validade mínima deste produto é de 10 
meses. 
 

PACOTE 576 

24 

CÔCO RALADO - sem adição de açúcar, embalado 
em pacote de 200g. Embalagem deve conter data 
de fabricação, lote e validade mínima de 06 meses. 
A validade mínima deste produto é de 06 meses.  
 

PACOTE 266 

25 

LEITE CONDENSADO, tradicional contento no 
mínimo 395g, em lata, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo de 06 meses. 
 

LATA 388 

26 

LEITE DE CÔCO - contendo no mínimo 200 ml, 
com identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. A validade 
mínima deste produto é de 10 meses.  
 

UNIDADE 266 

27 

AMIDO DE MILHO - produto extraído do milho, 
amido. Acondicionado em caixa de 1kg. 
Embalagem deve conter a data de fabricação, lote e 
validade. A validade mínima deste produto é de 10 
meses.   
                         

PACOTE 60 

28 

MILHO VERDE EM CONSERVA -  simples, inteiro, 
imerso em líquido, tamanho e coloração uniformes, 
sendo considerado como peso liquido o produto 
drenado de 395g. Embalagem deve conter a data 
de fabricação, lote e validade. A validade mínima 
deste produto é de 08 meses.  
 

UNIDADE 408 

29 

TEMPERO EM PÓ - tipo Sazón, contem 12 saches 
de 5 gramas cada pacote, linhas/sabores variadas, 
deve conter a data de fabricação, validade e lote.  A 
validade mínima deste produto é de 10 meses.  
 

PACOTE 42 

30 

AZEITE DE OLIVA - Produto da prensagem a frio 
da azeitona, acidez menor que 1 coloração amarela 
esverdeado, que possam ser novamente tampadas 
após aberta. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto e número de registro. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
lata com 300ml.A validade mínima deste produto é 
de 06 meses.  

UNIDADE 372 
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31 

CANJICA DE MILHO BRANCO - tipo 1, contendo 
80% de grãos inteiros, preparados com matérias 
primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitos e de detritos animais ou vegetais com no 
máximo de 15% de umidade - pacote 500g. A 
embalagem deve conter a data de fabricação, lote e 
validade. A validade mínima deste produto é de 10 
meses.  
 

UNIDADE 330 

32 

FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - coador - 
confeccionado em papel na cor branca; caixa com 
30 unidades; caixa de número/tamanho 103. 
 

CAIXA 620 

33 

FÓSFORO -  pacote contendo 10 (dez) caixas, 
cada caixa com aproximadamente 40 palitos de 
fósforos, caixa de madeira acendimento macio e 
seguro. Material com o selo do INMETRO. 
 

PACOTE 380 

34 

 PÓ PARA GELATINA sabores morango ou 
framboesa, produto constituído de gelatina 
comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido 
cítrico, aromatizantes artificial de morango ou 
framboesa e corantes artificiais vermelho Bordeaux-
s e amarelo crepúsculo. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. Composição 
nutricional na porção de 15,4g de gelatina 
preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g 
de gorduras totais. Caixa com 30g.A validade 
mínima deste produto é de 10 meses.  
 

CAIXA 250 

35 

AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL - Açúcar cristal 
especial, cor branca, contendo 99,3% de sacarose, 
obtido da cana de açúcar, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e sem impurezas, 
aspecto granuloso fino a médio, pacote em plástico 
transparente de polietileno contendo 5 KG, 
resistente, com data de fabricação, validade do 
produto, número do lote e safra. A validade mínima 
deste produto é de 12 meses. 
 

PACOTE 2070 

36 

ARROZ POLIDO - Arroz branco, subgrupo polido, 
classe longo fino, tipo 1, isento de pedras, com 
grãos inteiros. Embalagem de polietileno de 5 Kg, 
transparente com dados de identificação, data de 
beneficiamento e de validade, número do lote. As 
amostras serão analisadas, também, através do 
processo de cocção. Após este processo, o 
rendimento deverá ser, no mínimo, 2,5 vezes e 
apresentar-se "solto". A validade mínima deste 

PACOTE 3410 
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produto é de 12 meses. As amostras serão 
analisadas, também, através do processo de 
cocção. Após este processo, o rendimento deverá 
ser, no mínimo, 2,5 vezes e apresentar-se "solto". 
 

37 

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - grupo 
farinha seca, subgrupo fina, classe amarela, tipo 1. 
Produto obtido pela torração da raladura das raízes 
de mandioca (Manibot utilissima) previamente 
descascada, lavada, e isentas do radical cianeto. 
Isenta de fragmentos estranhos. Embalagem de 1 
Kg com dados de identificação do produto, data de 
fabricação, validade e lote do produto. A validade 
mínima deste produto é de 06 meses.  
 

PACOTE 1800 

38 

MACARRÃO TIPO PAI NOSSO - Produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina.  As 
massas ao serem postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo 
após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes 
da cocção. Massa com ovos, tipo pai nosso, 
embalagem de 500 GRAMAS deverá constar data 
de fabricação e validade do produto. As amostras 
serão analisadas, também, através do processo de 
cocção. Após este processo, o rendimento deverá 
ser, no mínimo, 2 vezes e apresentar-se "solto". A 
validade mínima deste produto é de 18(dezoito) 
meses. As amostras serão analisadas, também, 
através do processo de cocção. Após este 
processo, o rendimento deverá ser, no mínimo, 2 
vezes e apresentar-se "solto". 
 

PACOTE 4382 

39 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. As 
massas ao serem postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo 
após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes 
da cocção. Massa com ovos, tipo pai nosso, 
embalagem de 500 GRAMAS deverá constar data 
de fabricação e validade do produto. As amostras 
serão analisadas, também, através do processo de 
cocção. Após este processo, o rendimento deverá 
ser, no mínimo, 2,5 vezes e apresentar-se "solto". A 
validade mínima deste produto é de 24 (vinte e 
quatro) meses. 

PACOTE 8590 
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40 

ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja 
que sofreu processo tecnológico adequado como 
degomagem, neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não de desodorização. Líquido 
viscoso refinado, fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno 
tereftalato (PET). Na embalagem deverá constar 
que não se trata de Alimento Transgênico. 
Embalagem contendo 900ml. Óleo de soja de boa 
qualidade, na embalagem deverá constar data de 
fabricação, validade e lote do produto. A validade 
mínima deste produto é de 12 meses.  
 

UNIDADE 9200 

41 

SAL MOIDO -  iodado, com granulação uniforme e 
com cristais brancos, dosagem de sais de iodo de 
acordo com a Legislação Federal Específica. 
Embalagem em plástico de polietileno de 1 Kg. Na 
embalagem deverá conter lote, fabricação, validade 
e registro no M.S. A validade mínima deste produto 
é de 12 meses.  
 

PACOTE 1890  

42 

SUCO DE FRUTA NATURAL MARACUJÁ - Suco 
de fruta concentrado com aromatização natural, 
sabor de maracujá. Na embalagem deverá constar 
a data de fabricação, a validade e o nº do lote. 
Diluição mínima de 1 parte de suco para 9 partes de 
água. Embalagem de 500 ML. A validade mínima 
deste produto é de 06 meses. 

FRASCO 2580 

43 

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - Carioquinha novo, 
grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
materiais terrosos, pedras ou corpos estranhos, 
fungos ou parasitas e livre de umidade. Embalagem 
polietileno original de fábrica com 1kg. Validade do 
produto mínimo de 12 meses a partir da data de 
entrega. As amostras serão analisadas, também 
através do processo de cocção. Após este 
processo, o rendimento deverá ser, no mínimo, 2 
vezes. A validade mínima deste produto é de 12 
meses.  
 

UNIDADE 970 

44 

FUBÁ - Produto obtido pela moagem do grão de 
milho de 1ª qualidade, de germinado ou não. 
Produto de aspecto fino, amarelo, livre de umidade. 
Com rendimento mínimo pós o cozimento de 2,5 
vezes a mais o peso antes da cocção. O produto 
deve atender a Resolução n° 344-13/12/2013 
(fortificação de farinha com ferro e ácido fólico). 

UNIDADE 120 
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Embalagem de polietileno transparente original de 
fábrica, pacote de 01kg. Validade do produto no 
mínimo de 04 meses a partir da data de entrega. 
Após o processo, o rendimento deverá ser no 
mínimo 02 vezes. A validade mínima deste produto 
é de 04 meses.  
 

45 

LEITE UHT INTEGRAL, teor de matéria gorda 
mínimo de 3% embalagem  em caixa cartonada e 
aluminizada contendo 1 litro, e suas condições 
deverão estar de acordo com portaria 370 de 
04/09/1997 com validade mínima de 06 meses na 
data da entrega. Deverá possuir registro do 
SIF/DIPOA 

LITRO 700 

46 

CEREAL PRÉ-COZIDO MULTICEREAIS - Cereal 
pré-cozido à base de multicereais, enriquecido com 
vitaminas e minerais. Alimento para crianças a partir 
de 6 meses. Embalagem de aproximadamente de 
400 GRAMAS, com lote, data de fabricação e 
validade do produto. Deverá constar número de 
registro sanitário do produto, conforme resolução da 
ANVISA / DC nº 27 de 06/08/2010.A validade 
mínima deste produto é de 06 meses.  

LATA 150 

47 

CEREAL PRÉ-COZIDO MILHO - Cereal pré-cozido 
à base de milho, enriquecido com vitaminas e 
minerais. Alimento para crianças a partir de 6 
meses. Embalagem de aproximadamente 400 
GRAMAS com lote, data de fabricação e validade 
do produto. Deverá constar número de registro 
sanitário do produto, conforme resolução da 
ANVISA / DC nº 27 de 06/08/2010.A validade 
mínima deste produto é de 06 meses.  
 

LATA 150 

48 

CHÁ DE MORANGO -  O chá deve ser preparado 
com frutos 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. Chá de morango, 
contendo aproximadamente 15 gramas, caixa 
contendo 10 saches, na embalagem deverá constar 
data de fabricação, validade e lote do produto. A 
validade mínima deste produto é de 12 meses. 
 

CAIXA 100 

49 

CHÁ DE MAÇÃ -  O chá deve ser preparado com 
frutos sãos e limpos, procedentes de espécimes 
vegetais genuínos. Não devem conter substâncias 
estranhas à sua constituição normal, nem 

CAIXA 100 
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elementos vegetais estranhos à espécie. Deve estar 
isento de folhas previamente esgotadas. Não pode 
ser colorido artificialmente. Chá de maçã em sachê 
de 1g, embalagem de aproximadamente 10 
GRAMAS com data de fabricação, validade e lote 
do produto. A validade mínima deste produto é de 
12 meses. 
 

50 

CHÁ DE ERVA DOCE - O chá 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. Chá de erva doce, 
contendo aproximadamente 15 gramas, caixa 
contendo 10 saches   n embalagem deverá constar 
data de fabricação, validade e lote do produto.  A 
validade mínima deste produto é de 12 meses. 
 

CAIXA 100 

51 

AÇAFRÃO EM PÓ - aglomerado filamentoso 
constituído por estigmas florais secos de Croccus 
sativus, não acompanhados dos estiletes. Deverá 
ser apresentado em pó e possuir as seguintes 
características organolépticas: aglomerado 
filamentoso em pó homogêneo; cor pardo-
avermelhada; cheiro forte, agradável, característico; 
sabor acre, levemente picante. Deve estar sem a 
presença de sujidade ou matérias estranhas. 
Embalagem de polietileno transparente e resistente 
contendo datas de fabricação, validade e lote.  
Pacotes contendo, no mínimo 10 g. A validade 
mínima deste produto é de 24 meses.  
 

PACOTE 1200 

52 

ORÉGANO - Produto desidratado. Deve estar sem 
a presença de sujidade ou matérias estranhas. 
Embalagem de polietileno transparente, resistente.  
Pacotes contendo, aproximadamente, 150g. A 
validade mínima deste produto é de 06 meses.  
 

PACOTE 168 

53 

TRIGO PARA QUIBE, com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprios; acondicionado em embalagem 
plástica, contendo 500g. A embalagem deverá 
conter fabricação, validade e lote. A validade 
mínima deste produto é de 06 meses.  

PACOTE 800 

54 

VINAGRE DE ÁLCOOL, branco, produto natural 
fermentado acético simples, isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos. 
Embalagem contendo aprox. 750 ml e deverá 

FRASCO   100 
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5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  
 
5.1 – A entregas dos materiais deverá ser feita nos Almoxarifados das Secretaria Municipal 
de Administração e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Brumadinho, 
conforme endereços especificados nas Ordens de Fornecimentos, no horário de 08.00h às 
12.00h e 14.00h às 16.00h, de 2ª a 6ª. 
 
5.2 – Os produtos serão recebidos por servidor designado para tal fim, da seguinte forma:  

5.2.1 – provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da 
conformidade dos materiais com as especificações da proposta da empresa.  
5.2.2 – definitivamente: após a verificação da qualidade, quantidade e sua 
aceitação, mediante recibo, observadas as especificações citadas no item anterior.  
5.2.3 - O prazo de validade dos produtos, a contar da data de sua entrega na 

Secretaria Municipal de Educação, deverá ser, obrigatoriamente, igual ou superior à 

75% do prazo de validade estipulado em sua embalagem, observada a data de sua 

fabricação. 

5.3 – A entrega de todos os itens, descritos neste TERMO DE REFERÊNCIA, tem que ser 

parcelada conforme contrato e solicitação de fornecimento enviada pelo setor responsável 

com validade até 31 de dezembro de 2014. 

6. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA  

6.1 - Substituir, às suas expensas e sem ônus para a PMB, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, contando da comunicação por escrita, o produto que porventura 
apresentar data fora da validade, deteriorados, perecidos ou de má qualidade.  
6.2 - Cumprir fielmente as obrigações da proposta de forma que o material seja entregue 
no prazo estipulado.  
6.3 - Substituir qualquer produto entregue quando detectado qualquer divergência com as 
especificações contidas no edital e seus anexos.  
6.4 - Assumir inteira responsabilidade pela entrega do produto, como fretes, tributos, 
seguros e quaisquer outros encargos.  
6.5 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE.  
6.6 - Proceder a entrega do produto, em conformidade com o quantitativo e especificações 
contidas na Solicitação de Fornecimento em acordo com a Autorização de Fornecimento.  
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

constando fabricação, validade, lote e registro no 
M.A.P.A. A validade mínima deste produto é de 06 
meses.  
 

55 

AMEINDOIM DESCASCADO, cru, tipo 01, 
acondicionado em embalagem plástica, pacote com 
500 gramas. Prazo mínimo de validade de 5 meses 
a partir da data de entrega. 

PCT 130 
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7.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa efetuar a entrega 
do produto, dentro das normas estabelecidas no edital e seus anexos.  
7.2 - Receber os gêneros entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em 
conformidade com o objeto licitado.  
7.3 - Devolver com a devida justificativa, qualquer item entregue fora dos padrões e 
normas constantes do edital e seus anexos.  
7.4 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA.  
7.5 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA. 

8. DAS AMOSTRAS 
 
8.1 – Para todos os itens contidos neste Termo de Referência, devem ser entregues  
amostras no ato da sessão pública do Pregão Presencial.  
8.2 – As amostras serão analisadas por uma equipe designada pela Secretaria de 
Educação em conjunto com a Secretaria de Ação Social. 
 
 
 

Brumadinho, 28 de abril de 2014 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
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ANEXO IA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014 
 

ESPECIFICAÇÃO  
 

ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO 

01 3350 PACOTE 

CAFÉ DE NÍVEL SUPERIOR - Com nota de Qualidade Global 
mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do 
Café conforme laudo de análise de microscopia do café fornecido 
pela ABIC. Embalagem do tipo VÁCUO ALUMINIZADA ou 
EMBALAGEM 100% SELADA ou EMBALAGEM EASY PACK  
(stand pouch ),  Pacote de 500 G , Torrado e Moído, Validade de 
no máximo 06 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com 
registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da 
embalagem; Qualidade: a marca deve possuir Certificado no PQC 
– Programa de Qualidade do Café  da ABIC e Selo de Pureza da 
ABIC,  em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido 
por laboratório especializado, credenciado pela ABIC, com 
tolerância de no máximo 1% de impureza; Aspecto: em pó 
homogêneo, torrado e moído; Tipo de Café: Gosto predominante 
de café arábica ( com 100% de café Arábica) , não sendo admitida 
presença de conillon. Apresentar amostras.  
 

02 3305 PACOTE 

ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO - Achocolatado em pó 
instantâneo, tradicional, a base de cacau em pó e açúcar (teor 
mínimo de açúcar), enriquecido com vitaminais e minerais. O 
chocolate deve ser obtido de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matéria terrosa, de parasitos, detritos animais, cascas 
de sementes de cacau e de outros detritos vegetais. Embalagem 
deverá constar data de fabricação, validade e número do lote. 
Embalagem primária em embalagem aluminizada, contendo 
aproximadamente 400g. A validade mínima deste produto é de 11 
meses. 
 

03 11600 PACOTE 

BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - Biscoito doce tipo maizena, 
obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 
outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e 
cocção. Vitaminado. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados, murchos não podendo apresentar excesso de dureza 
e nem apresentar-se quebradiço. Dupla embalagem primária de 
polietileno. De aproximadamente 200g. Embalagem deve constar 
lote, data de fabricação. A validade mínima deste produto é de 10 
meses. 
 

04 7200 PACOTE 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - Biscoito 
salgado tipo cream cracker, obtido pela mistura de farinha(s), 
amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a 
processos de amassamento e cocção. Serão rejeitados biscoitos 
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mal cozidos, queimados, murchos, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla 
embalagem primária de polietileno. De aproximadamente 200g. 
Embalagem deve constar lote, data de fabricação. A validade 
mínima deste produto é de 12 meses.  
 

05 8920 PACOTE 

BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - Biscoito doce tipo 
rosquinha, sabor coco, macia e crocante. Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados, murchos não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 
Dupla embalagem primária de polietileno de, aproximadamente, 
400 g. Embalagem deverá constar lote, data de fabricação. A 
validade mínima deste produto é de 12 meses.  
 

06 800 CAIXA 

CHÁ MATE TORRADO - O chá 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. Chá mate torrado, embalagem de 
aproximadamente 250 GRAMAS deverá constar data de 
fabricação, validade e lote do produto. A validade mínima deste 
produto é de 12 meses.  
 

07 205 PACOTE 

COLORAU - (colorífero) produto obtido do pó do urucum com a 
mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração 
avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias 
estranhas. Não deverá apresentar cheiro acre ou rançoso. 
Embalagem de polietileno transparente, resistente.  Pacotes 
contendo, aproximadamente, 1 Kg. As amostras serão analisadas, 
também, através do processo de cocção. Serão aceitos os 
produtos que apresentarem, após serem colocados sob óleo 
quente, coloração avermelhada forte. A validade mínima deste 
produto é de 12 meses. As amostras serão analisadas, também, 
através do processo de cocção. Serão aceitos os produtos que 
apresentarem após serem colocados sob óleo quente, coloração 
avermelhada forte. 
 

08 4930 UNIDADE 

EXTRATO DE TOMATE TRIPLO CONCENTRADO - Extrator de 
Tomate triplo concentrado. Produto resultante da concentração da 
polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos 
maduros selecionados, sem pele, sem sementes e corantes 
artificiais, isento de sujidades e fermentação. Embalagem original 
de fábrica em lata ou tetra Pack de aproximadamente,350 g. Se 
em lata, esta não deve apresentar ferrugem, amassadura ou 
abaulamento. É tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de 
cloreto de sódio. O extrato de tomate triplo concentrado deverá 
conter substância seca, menos cloreto de sódio, mínimo 35% p/p.  
Embalagem deverá apresentar datas de fabricação, validade e 
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lote. As amostras serão analisadas e serão aceitas as que 
possuírem alta concentração do extrato de tomate. A validade 
mínima deste produto é de 11 meses. 

09 620 PACOTE 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - Produto obtido pela torração 
do grão de milho (Zea maya, L.), desgerminado ou não, 
previamente macerado, socado e peneirado. Em flocos, seca e 
amarela, isenta de fragmentos estranhos. Embalagem de 500 
GRAMAS com dados de identificação do produto, lote, data de 
fabricação e validade do produto. Na embalagem deverá constar 
que não se trata de Alimento Transgênico. A validade mínima 
deste produto é de 06 meses.  
 

10 4480 PACOTE 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - tipo 1. Farinha de trigo 
é o produto obtido pela moagem, exclusivamente, do grão de trigo 
Triticum vulgares, beneficiado. Produto obtido pela moagem 
exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade. O 
produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor 
próprios e fermento. O produto deve atender a Resolução nº 344 
- 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). 
Embalagem deve constar data de fabricação, validade do produto 
e número do lote. Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico original de fábrica contendo 1 Kg. A validade 
mínima deste produto é de 06 meses. 
 

11 3695 PACOTE 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - obtido por desidratação do leite de 
vaca e apto para a amamentação humana mediante processos 
tecnológicos adequados. Deve ter boa solubilidade. Embalagem 
em lata hermeticamente fechada ou em polietileno atóxico ou 
embalagem de 400 gramas. Deverá possuir registro do 
SIF/DIPOA. A validade mínima deste produto é de 12 (doze) 
meses. 
 

12 3900 POTES  

MANTEIGA COM SAL - Produto gorduroso obtido exclusivamente 
pela bateção e malaxagem de creme pasteurizado derivado 
exclusivamente do leite de vaca. A matéria gorda da manteiga 
deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea. Deverá 
possuir consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC, de 
textura lisa uniforme, untosa, com distribuição uniforme de água 
(umidade), possui cor branco amarelada sem manchas ou pontos 
de outra coloração, sabor e odor de sabor suave, característico, 
aroma delicado, sem odor e sabor estranho. A matéria gorda não 
poderá ser inferior a 80%. Poderá possuir corantes bata caroteno 
e cúrcuma ou curcumina. Deverão estar isentos de ranço e de 
bolores. Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso 
líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Embalagem de 
500g deverá constar data de fabricação, validade e número do 
lote. Deverá possuir registro do SIF/DIPOA.  As amostras serão 
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analisadas, também, através características organolépticas: cheiro 
e sabor. A validade mínima deste produto é de 4 (quatro) meses. 
As amostras serão analisadas, também, através características 
organolépticas: cheiro e sabor. 
 

13 2176 PACOTE 

POLVILHO AZEDO - branco, acondicionado em saco plástico 
transparente, contendo 500g (atóxico). A validade mínima deste 
produto é de 12 meses.  
 

14 4080 FRASCO 

SUCO DE FRUTA NATURAL UVA - Suco de fruta concentrado 
com aromatização natural, sabor de uva. Na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, a validade e o nº do lote. Diluição 
mínima de 1 parte de suco para 3 partes de água. Embalagem de 
500 ML. A validade mínima deste produto é de 06 meses.  

15 4080 FRASCO 

SUCO DE FRUTA NATURAL MANGA - Suco de fruta 
concentrado com aromatização natural, sabor de manga. Na 
embalagem deverá constar a data de fabricação, a validade e o nº 
do lote. Diluição mínima de 1 parte de suco para 3 partes de água. 
Embalagem de 500 ML. A validade mínima deste produto é de 06 
meses.  
 

16 4080 FRASCO 

SUCO DE FRUTA NATURAL CAJU - Suco de fruta concentrado 
com aromatização natural, sabor de caju. Na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, a validade e o nº do lote. Diluição 
mínima de 1 parte de suco para 10 partes de água. Embalagem 
de 500 ML. A validade mínima deste produto é de 06 meses.  
 

17 400 UNIDADE 

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Farinha de trigo é o 
produto obtido pela moagem, exclusivamente, do grão de trigo 
beneficiado. Pacote com 1 kg. Embalagem deve constar data de 
fabricação e lote. A validade mínima deste produto é de 06 meses.  
 

18 960 PACOTE 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e 
cúrcuma (açafrão).  Embalagem com 500 gr. Embalagem deve 
constar data de fabricação e lote. A validade mínima deste produto 
é de 12 meses.  

19 200 UNIDADE 

FERMENTO BIOLOGICO - seco, instantâneo composto de piro 
fosfato ácido de sódio, bicabornato de sódio, fosfato de mono-
cálcio, hermeticamente fechada. Embalagem: sache com 10 
gramas. Com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, n° do lote e validade. A 
validade mínima deste produto é de 12 meses.  
 

20 588 PACOTE 

MILHO DE PIPOCA - Embalagem: pacote de 500g com dados de 
identificação do produto, data de fabricação, validade e lote do 
produto. A validade mínima deste produto é de 10 meses.  
 

21 62 UNIDADE CREME DE LEITE - homogeneizado (caixa UHT) acondicionado 
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em caixa multilaminada, contendo 200gr. O Produto deverá conter 
validade, data de fabricação e lote. A validade mínima deste 
produto é de 06 meses.  
 

22 320 UNIDADE 
BISCOITO TIPO SALPET - embalado em pacote de 200g. 
Embalagem deve constar data de fabricação, validade e lote. A 
validade mínima deste produto é de 10 meses.  

23 576 PACOTE 

POLVILHO DOCE - Branco, acondicionado em saco plástico 
transparente, contendo 500 gramas (atóxico). A validade mínima 
deste produto é de 10 meses. 
 

24 266 PACOTE 

CÔCO RALADO - sem adição de açúcar, embalado em pacote de 
200g. Embalagem deve conter data de fabricação, lote e validade 
mínima de 06 meses. A validade mínima deste produto é de 06 
meses.  
 

25 388 LATA 

LEITE CONDENSADO, tradicional contento no mínimo 395g, em 
lata, com identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses. 
 

26 266 UNIDADE 

LEITE DE CÔCO - contendo no mínimo 200 ml, com identificação 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. A validade mínima deste produto é de 10 meses.  
 

27 60 PACOTE 

AMIDO DE MILHO - produto extraído do milho, amido. 
Acondicionado em caixa de 1kg. Embalagem deve conter a data 
de fabricação, lote e validade. A validade mínima deste produto é 
de 10 meses.   
                         

28 408 UNIDADE 

MILHO VERDE EM CONSERVA -  simples, inteiro, imerso em 
líquido, tamanho e coloração uniformes, sendo considerado como 
peso liquido o produto drenado de 395g. Embalagem deve conter 
a data de fabricação, lote e validade. A validade mínima deste 
produto é de 08 meses.  
 

29 42 PACOTE 

TEMPERO EM PÓ - tipo Sazón, contem 12 saches de 5 gramas 
cada pacote, linhas/sabores variadas, deve conter a data de 
fabricação, validade e lote.  A validade mínima deste produto é de 
10 meses.  
 

30 372 UNIDADE 

AZEITE DE OLIVA - Produto da prensagem a frio da azeitona, 
acidez menor que 1 coloração amarela esverdeado, que possam 
ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e 
número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem em lata com 
300ml.A validade mínima deste produto é de 06 meses.  

31 330 UNIDADE CANJICA DE MILHO BRANCO - tipo 1, contendo 80% de grãos 
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inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais com 
no máximo de 15% de umidade - pacote 500g. A embalagem deve 
conter a data de fabricação, lote e validade. A validade mínima 
deste produto é de 10 meses.  
 

32 620 CAIXA 

FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - coador - confeccionado em 
papel na cor branca; caixa com 30 unidades; caixa de 
número/tamanho 103. 
 

33 380 PACOTE 

FÓSFORO -  pacote contendo 10 (dez) caixas, cada caixa com 
aproximadamente 40 palitos de fósforos, caixa de madeira 
acendimento macio e seguro. Material com o selo do INMETRO. 
 

34 250 CAIXA 

 PÓ PARA GELATINA sabores morango ou framboesa, produto 
constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante 
ácido cítrico, aromatizantes artificial de morango ou framboesa e 
corantes artificiais vermelho Bordeaux-s e amarelo crepúsculo. 
Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Composição 
nutricional na porção de 15,4g de gelatina preparada: 13g de 
carboidrato, 1g de proteína, 0g de gorduras totais. Caixa com 
30g.A validade mínima deste produto é de 10 meses.  
 

35 2070 PACOTE 

AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL - Açúcar cristal especial, cor 
branca, contendo 99,3% de sacarose, obtido da cana de açúcar, 
isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e sem 
impurezas, aspecto granuloso fino a médio, pacote em plástico 
transparente de polietileno contendo 5 KG, resistente, com data de 
fabricação, validade do produto, número do lote e safra. A 
validade mínima deste produto é de 12 meses. 
 

36 3410 PACOTE 

ARROZ POLIDO - Arroz branco, subgrupo polido, classe longo 
fino, tipo 1, isento de pedras, com grãos inteiros. Embalagem de 
polietileno de 5 Kg, transparente com dados de identificação, data 
de beneficiamento e de validade, número do lote. As amostras 
serão analisadas, também, através do processo de cocção. Após 
este processo, o rendimento deverá ser, no mínimo, 2,5 vezes e 
apresentar-se "solto". A validade mínima deste produto é de 12 
meses. As amostras serão analisadas, também, através do 
processo de cocção. Após este processo, o rendimento deverá 
ser, no mínimo, 2,5 vezes e apresentar-se "solto". 
 

37 1800 PACOTE 

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - grupo farinha seca, 
subgrupo fina, classe amarela, tipo 1. Produto obtido pela torração 
da raladura das raízes de mandioca (Manibot utilissima) 
previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto. 
Isenta de fragmentos estranhos. Embalagem de 1 Kg com dados 
de identificação do produto, data de fabricação, validade e lote do 
produto. A validade mínima deste produto é de 06 meses.  
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38 4382 PACOTE 

MACARRÃO TIPO PAI NOSSO - Produto não fermentado obtido 
pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina.  As massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Massa 
com ovos, tipo pai nosso, embalagem de 500 GRAMAS deverá 
constar data de fabricação e validade do produto. As amostras 
serão analisadas, também, através do processo de cocção. Após 
este processo, o rendimento deverá ser, no mínimo, 2 vezes e 
apresentar-se "solto". A validade mínima deste produto é de 
18(dezoito) meses. As amostras serão analisadas, também, 
através do processo de cocção. Após este processo, o rendimento 
deverá ser, no mínimo, 2 vezes e apresentar-se "solto". 
 

39 8590 PACOTE 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Produto não fermentado obtido 
pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina. As massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Massa 
com ovos, tipo pai nosso, embalagem de 500 GRAMAS deverá 
constar data de fabricação e validade do produto. As amostras 
serão analisadas, também, através do processo de cocção. Após 
este processo, o rendimento deverá ser, no mínimo, 2,5 vezes e 
apresentar-se "solto". A validade mínima deste produto é de 24 
(vinte e quatro) meses. 
 

40 9200 UNIDADE 

ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu 
processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido 
viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas. Embalagem em polietileno tereftalato (PET). Na 
embalagem deverá constar que não se trata de Alimento 
Transgênico. Embalagem contendo 900ml. Óleo de soja de boa 
qualidade, na embalagem deverá constar data de fabricação, 
validade e lote do produto. A validade mínima deste produto é de 
12 meses.  
 

41 1890 PACOTE 

SAL MOIDO -  iodado, com granulação uniforme e com cristais 
brancos, dosagem de sais de iodo de acordo com a Legislação 
Federal Específica. Embalagem em plástico de polietileno de 1 Kg. 
Na embalagem deverá conter lote, fabricação, validade e registro 
no M.S. A validade mínima deste produto é de 12 meses.  
 

42 2580 FRASCO 
SUCO DE FRUTA NATURAL MARACUJÁ - Suco de fruta 
concentrado com aromatização natural, sabor de maracujá. Na 
embalagem deverá constar a data de fabricação, a validade e o nº 
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do lote. Diluição mínima de 1 parte de suco para 9 partes de água. 
Embalagem de 500 ML. A validade mínima deste produto é de 06 
meses. 

43 970 UNIDADE 

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - Carioquinha novo, grãos inteiros, 
aspecto brilhoso, liso, isento de materiais terrosos, pedras ou 
corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. 
Embalagem polietileno original de fábrica com 1kg. Validade do 
produto mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. As 
amostras serão analisadas, também através do processo de 
cocção. Após este processo, o rendimento deverá ser, no mínimo, 
2 vezes. A validade mínima deste produto é de 12 meses.  
 

44 120 UNIDADE 

FUBÁ - Produto obtido pela moagem do grão de milho de 1ª 
qualidade, de germinado ou não. Produto de aspecto fino, 
amarelo, livre de umidade. Com rendimento mínimo pós o 
cozimento de 2,5 vezes a mais o peso antes da cocção. O produto 
deve atender a Resolução n° 344-13/12/2013 (fortificação de 
farinha com ferro e ácido fólico). Embalagem de polietileno 
transparente original de fábrica, pacote de 01kg. Validade do 
produto no mínimo de 04 meses a partir da data de entrega. Após 
o processo, o rendimento deverá ser no mínimo 02 vezes. A 
validade mínima deste produto é de 04 meses.  
 

45 700 LITRO 

LEITE UHT INTEGRAL, teor de matéria gorda mínimo de 3% 
embalagem  em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e 
suas condições deverão estar de acordo com portaria 370 de 
04/09/1997 com validade mínima de 06 meses na data da entrega. 
Deverá possuir registro do SIF/DIPOA 

46 150 LATA 

CEREAL PRÉ-COZIDO MULTICEREAIS - Cereal pré-cozido à 
base de multicereais, enriquecido com vitaminas e minerais. 
Alimento para crianças a partir de 6 meses. Embalagem de 
aproximadamente de 400 GRAMAS, com lote, data de fabricação 
e validade do produto. Deverá constar número de registro sanitário 
do produto, conforme resolução da ANVISA / DC nº 27 de 
06/08/2010.A validade mínima deste produto é de 06 meses.  

47 150 LATA 

CEREAL PRÉ-COZIDO MILHO - Cereal pré-cozido à base de 
milho, enriquecido com vitaminas e minerais. Alimento para 
crianças a partir de 6 meses. Embalagem de aproximadamente 
400 GRAMAS com lote, data de fabricação e validade do produto. 
Deverá constar número de registro sanitário do produto, conforme 
resolução da ANVISA / DC nº 27 de 06/08/2010.A validade 
mínima deste produto é de 06 meses.  
 

48 100 CAIXA 

CHÁ DE MORANGO -  O chá deve ser preparado com frutos 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. Chá de morango, contendo aproximadamente 15 
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gramas, caixa contendo 10 saches, na embalagem deverá constar 
data de fabricação, validade e lote do produto. A validade mínima 
deste produto é de 12 meses. 
 

48 100 CAIXA 

CHÁ DE MAÇÃ -  O chá deve ser preparado com frutos 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. Chá de maçã em sachê de 1g, embalagem de 
aproximadamente 10 GRAMAS com data de fabricação, validade 
e lote do produto. A validade mínima deste produto é de 12 
meses. 
 

50 100 CAIXA 

CHÁ DE ERVA DOCE - O chá 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. Chá de erva doce, contendo 
aproximadamente 15 gramas, caixa contendo 10 saches   n 
embalagem deverá constar data de fabricação, validade e lote do 
produto.  A validade mínima deste produto é de 12 meses. 
 

51 1200 PACOTE 

AÇAFRÃO EM PÓ - aglomerado filamentoso constituído por 
estigmas florais secos de Croccus sativus, não acompanhados 
dos estiletes. Deverá ser apresentado em pó e possuir as 
seguintes características organolépticas: aglomerado filamentoso 
em pó homogêneo; cor pardo-avermelhada; cheiro forte, 
agradável, característico; sabor acre, levemente picante. Deve 
estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. 
Embalagem de polietileno transparente e resistente contendo 
datas de fabricação, validade e lote.  Pacotes contendo, no 
mínimo 10 g. A validade mínima deste produto é de 24 meses.  
 

52 168 PACOTE 

ORÉGANO - Produto desidratado. Deve estar sem a presença de 
sujidade ou matérias estranhas. Embalagem de polietileno 
transparente, resistente.  Pacotes contendo, aproximadamente, 
150g. A validade mínima deste produto é de 06 meses.  
 

53 800 PACOTE 

TRIGO PARA QUIBE, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; 
acondicionado em embalagem plástica, contendo 500g. A 
embalagem deverá conter fabricação, validade e lote. A validade 
mínima deste produto é de 06 meses.  

54 100 FRASCO   

VINAGRE DE ÁLCOOL, branco, produto natural fermentado 
acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e 
minerais estranhos. Embalagem contendo aprox. 750 ml e deverá 
constando fabricação, validade, lote e registro no M.A.P.A. A 
validade mínima deste produto é de 06 meses.  
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55 130 PCT 
AMEINDOIM DESCASCADO, cru, tipo 01, acondicionado em 
embalagem plástica, pacote com 500 gramas. Prazo mínimo de 
validade de 5 meses a partir da data de entrega. 
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AN E X O II 

 
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 56/2014 

 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
 
Prezados Senhores, 

 

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial  nº _____/_____, estamos 

apresentando proposta para fornecimento de 

______________________________________, referente ao(s) item(ns) ____________ do 

objeto da licitação em referência, declarando expressamente, que: 

 

- recebemos todos os documentos e informações necessários à elaboração da proposta; 

- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor 

unitário e POR ITEM do(s) item(ns) cotados, bem como o total geral por extenso; 

- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições indicadas no Edital e seus 

Anexos, comprometendo-nos a proceder à venda dos bens objeto desta licitação que 

vierem a ser adjudicados à nossa empresa; 

-O(A) Sr.(a) _____________________________________________________________, 

nacionalidade ___________________, profissão ___________________, estado civil 

_________________, C.I. nº ______________, CPF nº __________________, residente e 

domiciliado na ______________________________, nº ________ - apto ____ - Bairro 

_________________, na cidade _____________________, é o representante legal desta 

empresa apto a assinar o contrato decorrente da homologação da licitação supracitada. 

     - a indicação supra é verdadeira, estando esta empresa apta a comprovar, sob as penas da 

Lei, a habilitação legal do representante indicado; 

- esta proposta terá prazo de validade de _____ (___________) dias corridos, a contar da 

data da sua entrega. 

- prazo de entrega:  

Local e data 

___________________________________________________________ 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal) 

(Número de identidade do declarante) 

 
 
PLANILHA DE PREÇOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

GLOBAL 
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...       

...       

VALOR TOTAL:  

 

Local e data. 
____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal) 
(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 56/2014 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

 
 
 

Pregão Presencial n°:  

 
 

O abaixo assinado, senhor __________________________, R.G. nº 
____, representante legal da Empresa___________________________, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° __________/____-__, sede (endereço completo), em 
conformidade com o dispostos no Artigo 4° , inciso VII, da Lei n° 10.520/02,  DECLARA 
que a Empresa está apta a cumprir plenamente os requisitos habilitatórios exigidos no 
Edital que rege o certame acima indicado.  

Local e data 
 
 

 
Nome e assinatura do Representante Legal da empresa 
RG do declarante 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 56/2014 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

MODELO I 
 

MODELO 1 

DECLARAÇÃO  
 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação 
na licitação, modalidade Pregão nº 56/2014, da Prefeitura do Município de 
Brumadinho/MG, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as 
informações necessárias e que possibilitam a entrega da proposta, em conformidade com 
as Leis 10.520/02 e 8.666/93. 

Local e data 
______________________________ 

Assinatura do representante legal 

 
MODELO 2 

DECLARAÇÃO 
 

Nome da empresa, por seu representante legal, declara para o fim de participação 
na licitação, modalidade Pregão nº 56/2014, da Prefeitura do Município de 
Brumadinho/MG declara, sob as penas da lei, que não há na mesma realização de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos nem a realização de 
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, segundo determina o inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
Local e data 

______________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

 
CREDENCIAMENTO 

 
REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 56/2014 

À 
Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 
 
Prezados Senhores, 
 
 Pela presente, credenciamos o (nome completo, qualificação, identidade, CPF e 
endereço), para representar nossa empresa, em todos os atos e reuniões relativas à 
licitação em referência, ficando autorizado a assinar atas, rubricar documentos e propostas 
de licitantes, assinar e apresentar impugnação, recursos e contestações, receber 
notificações e intimações referentes  a este processo Licitatório. 
 
Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO VI 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 56/2014 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO  
 
 
A empresa ___________, CNPJ: _____________, sediada 
________________________________________, telefone _____________, e-mail 
_______________, que represento (amos) não possui sócios, quotistas ou 
administradores, que se incluam na vedação contida no artigo n° 36 da Lei Orgânica do 
Município, a saber: 
 
“Art. 36. O Prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em comissão 
ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 
parentesco afim ou consanguíneo, até o 2° grau, ou por adoção e os servidores 
empregados públicos, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até 
seis meses aos findas as respectivas funções.” 
 
Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade civil e criminal pelas informações aqui 
prestadas. 
 
 
 
___________________, ______________de ____________de _____________________ 
 

Atenciosamente, 
 

Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO VII 
 

REFERÊNCIA: PREGÃO N.º 56/2014 
 
 

DECLARAÇÃO DE  INEXISTÊNCIA  DE IMPEDIMENTO 
 
Declaramos para os devidos fins do Edital de Pregão  n.º ---/2013, que este proponente 
não incorre em qualquer dos impedimentos previstos neste item, ou seja: 

a) que não foi declarado inidôneo do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 
b) que não está impedido de transacionar com a administração Pública Municipal ou qualquer 

das suas entidades de administração indireta e que está ciente da obrigatoriedade de 
comunicar à esta Prefeitura qualquer ocorrência posterior;; 

c) que não se encontra sob o processo de falência ou concordata; 
d) que não foi apenado com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, 

quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos. 
 

Por ser verdade, firmamos o presente, nos termos e sob penas da Lei. 
 

Atenciosamente, 
 

Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 56/2014 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
 
A empresa ...................... CNPJ Nº ....................., por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr.(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade Nº 
.................... e do CPF Nº ..................................., DECLARA, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
(   ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, 
de 14/12/2006; 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei 
Complementar Nº 123, de 14/12/2006; 
Declara ainda que, a empresa retro mencionada está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Data e Local ........................ 
 
 
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO IX 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 56/2014 

MINUTA DE CONTRATO Nº  _____/2014 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, celebrado 
entre o MUNICÍPIO DE BRUMADINHO e ................, através da Licitação modalidade 
Pregão Presencial Nº ___/2014 
 
O Município de Brumadinho/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 18.363.929/0001-40, com sede à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, 
Brumadinho/MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.____________, 
___________________________ portador da cédula de identidade Nº _______________, 
expedida pela _____, inscrito no CPF sob o Nº ______________, residente e domiciliado 
em Brumadinho MG, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a firma , 
inscrita no CNPJ sob o nº.......................... , com sede à ...................................................,  
neste ato representada por ................................................., inscrito no CPF nº 
............................... e CI nº............................................. , doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de fornecimento de gêneros 
alimentícios para a Secretaria Municipal de Ação Social e Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura do Município de Brumadinho, subordinado ao disposto na Lei 
10.410/2002, Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, e no Edital de Licitação 
Pregão Presencial n.º_____/2014, que integra a presente avença para todos os efeitos e 
nas cláusulas e condições seguintes: 
 
LOTE ÚNICO 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

GLOBAL 

1 

CAFÉ DE NÍVEL SUPERIOR - 
Com nota de Qualidade Global 
mínima de 6,0 pontos e máxima de 
7,2 na Escala Sensorial do Café 
conforme laudo de análise de 
microscopia do café fornecido pela 
ABIC. Embalagem do tipo VÁCUO 
ALUMINIZADA ou EMBALAGEM 
100% SELADA ou EMBALAGEM 
EASY PACK  (stand pouch ),  
Pacote de 500 G , Torrado e 
Moído, Validade de no máximo 06 
meses a partir da entrega pelo 
fornecedor, com registro da data 
de fabricação e validade 
estampadas no rótulo da 
embalagem; Qualidade: a marca 
deve possuir Certificado no PQC – 

PACO
TE 

335
0 
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Programa de Qualidade do Café  
da ABIC e Selo de Pureza da 
ABIC,  em plena validade, ou 
Laudo de avaliação do café, 
emitido por laboratório 
especializado, credenciado pela 
ABIC, com tolerância de no 
máximo 1% de impureza; Aspecto: 
em pó homogêneo, torrado e 
moído; Tipo de Café: Gosto 
predominante de café arábica ( 
com 100% de café Arábica) , não 
sendo admitida presença de 
conillon. Apresentar amostras.  
 

2 

ACHOCOLATADO 
INSTANTÂNEO - Achocolatado 
em pó instantâneo, tradicional, a 
base de cacau em pó e açúcar 
(teor mínimo de açúcar), 
enriquecido com vitaminais e 
minerais. O chocolate deve ser 
obtido de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa, 
de parasitos, detritos animais, 
cascas de sementes de cacau e 
de outros detritos vegetais. 
Embalagem deverá constar data 
de fabricação, validade e número 
do lote. Embalagem primária em 
embalagem aluminizada, contendo 
aproximadamente 400g. A 
validade mínima deste produto é 
de 11 meses. 
 

PACO
TE 

330
5 

   

3 

BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 
- Biscoito doce tipo maizena, 
obtido pela mistura de farinha(s), 
amido(s) e ou fécula(s) com outros 
ingredientes, submetidos a 
processos de amassamento e 
cocção. Vitaminado. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados, murchos não podendo 
apresentar excesso de dureza e 
nem apresentar-se quebradiço. 
Dupla embalagem primária de 
polietileno. De aproximadamente 
200g. Embalagem deve constar 

PACO
TE 

116
00 
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lote, data de fabricação. A validade 
mínima deste produto é de 10 
meses. 
 

4 

BISCOITO SALGADO TIPO 
CREAM CRACKER - Biscoito 
salgado tipo cream cracker, obtido 
pela mistura de farinha(s), 
amido(s) e ou fécula(s) com outros 
ingredientes, submetidos a 
processos de amassamento e 
cocção. Serão rejeitados biscoitos 
mal cozidos, queimados, murchos, 
não podendo apresentar excesso 
de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Dupla embalagem 
primária de polietileno. De 
aproximadamente 200g. 
Embalagem deve constar lote, 
data de fabricação. A validade 
mínima deste produto é de 12 
meses.  
 

PACO
TE 

720
0 

   

5 

BISCOITO ROSQUINHA DE 
COCO - Biscoito doce tipo 
rosquinha, sabor coco, macia e 
crocante. Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados, 
murchos não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Dupla 
embalagem primária de polietileno 
de, aproximadamente, 400 g. 
Embalagem deverá constar lote, 
data de fabricação. A validade 
mínima deste produto é de 12 
meses.  
 

PACO
TE 

892
0 

   

6 

CHÁ MATE TORRADO - O chá 
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. Chá mate torrado, 

CAIXA 800 
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embalagem de aproximadamente 
250 GRAMAS deverá constar data 
de fabricação, validade e lote do 
produto. A validade mínima deste 
produto é de 12 meses.  
 

7 

COLORAU - (colorífero) produto 
obtido do pó do urucum com a 
mistura de fubá ou farinha de 
mandioca. Pó fino, de coloração 
avermelhada, deve estar sem a 
presença de sujidade ou matérias 
estranhas. Não deverá apresentar 
cheiro acre ou rançoso. 
Embalagem de polietileno 
transparente, resistente.  Pacotes 
contendo, aproximadamente, 1 Kg. 
As amostras serão analisadas, 
também, através do processo de 
cocção. Serão aceitos os produtos 
que apresentarem, após serem 
colocados sob óleo quente, 
coloração avermelhada forte. A 
validade mínima deste produto é 
de 12 meses. As amostras serão 
analisadas, também, através do 
processo de cocção. Serão aceitos 
os produtos que apresentarem 
após serem colocados sob óleo 
quente, coloração avermelhada 
forte. 
 

PACO
TE 

205 

   

8 

EXTRATO DE TOMATE TRIPLO 
CONCENTRADO - Extrator de 
Tomate triplo concentrado. 
Produto resultante da 
concentração da polpa de tomate 
por processo tecnológico, 
preparado com frutos maduros 
selecionados, sem pele, sem 
sementes e corantes artificiais, 
isento de sujidades e fermentação. 
Embalagem original de fábrica em 
lata ou tetra Pack de 
aproximadamente,350 g. Se em 
lata, esta não deve apresentar 
ferrugem, amassadura ou 
abaulamento. É tolerada a adição 
de 1% de açúcar e de 5% de 

UNIDA
DE 

493
0 
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cloreto de sódio. O extrato de 
tomate triplo concentrado deverá 
conter substância seca, menos 
cloreto de sódio, mínimo 35% p/p.  
Embalagem deverá apresentar 
datas de fabricação, validade e 
lote. As amostras serão analisadas 
e serão aceitas as que possuírem 
alta concentração do extrato de 
tomate. A validade mínima deste 
produto é de 11 meses. 

9 

FARINHA DE MILHO EM 
FLOCOS - Produto obtido pela 
torração do grão de milho (Zea 
maya, L.), desgerminado ou não, 
previamente macerado, socado e 
peneirado. Em flocos, seca e 
amarela, isenta de fragmentos 
estranhos. Embalagem de 500 
GRAMAS com dados de 
identificação do produto, lote, data 
de fabricação e validade do 
produto. Na embalagem deverá 
constar que não se trata de 
Alimento Transgênico. A validade 
mínima deste produto é de 06 
meses.  
 

PACO
TE 

620 

   

10 

FARINHA DE TRIGO COM 
FERMENTO - tipo 1. Farinha de 
trigo é o produto obtido pela 
moagem, exclusivamente, do grão 
de trigo Triticum vulgares, 
beneficiado. Produto obtido pela 
moagem exclusiva do grão de 
trigo, isento de terra, sem 
umidade. O produto deverá ter 
aspecto de pó fino branco, com 
cheiro e sabor próprios e 
fermento. O produto deve atender 
a Resolução nº 344 - 13/12/02 
(fortificação de farinhas com ferro 
e ácido fólico). Embalagem deve 
constar data de fabricação, 
validade do produto e número do 
lote. Embalagem plástica de 
polietileno, transparente/atóxico 
original de fábrica contendo 1 Kg. 
A validade mínima deste produto é 

PACO
TE 

448
0 
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de 06 meses. 
 

11 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - obtido 
por desidratação do leite de vaca e 
apto para a amamentação humana 
mediante processos tecnológicos 
adequados. Deve ter boa 
solubilidade. Embalagem em lata 
hermeticamente fechada ou em 
polietileno atóxico ou embalagem 
de 400 gramas. Deverá possuir 
registro do SIF/DIPOA. A validade 
mínima deste produto é de 12 
(doze) meses. 
 

PACO
TE 

369
5 

   

12 

MANTEIGA COM SAL - Produto 
gorduroso obtido exclusivamente 
pela bateção e malaxagem de 
creme pasteurizado derivado 
exclusivamente do leite de vaca. A 
matéria gorda da manteiga deverá 
estar composta exclusivamente de 
gordura láctea. Deverá possuir 
consistência sólida, pastosa à 
temperatura de 20ºC, de textura 
lisa uniforme, untosa, com 
distribuição uniforme de água 
(umidade), possui cor branco 
amarelada sem manchas ou 
pontos de outra coloração, sabor e 
odor de sabor suave, 
característico, aroma delicado, 
sem odor e sabor estranho. A 
matéria gorda não poderá ser 
inferior a 80%. Poderá possuir 
corantes bata caroteno e cúrcuma 
ou curcumina. Deverão estar 
isentos de ranço e de bolores. 
Embalagem primária com 
identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, 
informação nutricional, marca do 
fabricante e informações do 
mesmo, prazo de validade, peso 
líquido e rotulagem de acordo com 
a legislação. Embalagem de 500g 
deverá constar data de fabricação, 
validade e número do lote. Deverá 
possuir registro do SIF/DIPOA.  As 

POTE
S  

390
0 
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amostras serão analisadas, 
também, através características 
organolépticas: cheiro e sabor. A 
validade mínima deste produto é 
de 4 (quatro) meses. As amostras 
serão analisadas, também, através 
características organolépticas: 
cheiro e sabor. 
 

13 

POLVILHO AZEDO - branco, 
acondicionado em saco plástico 
transparente, contendo 500g 
(atóxico). A validade mínima deste 
produto é de 12 meses.  
 

PACO
TE 

217
6 

   

14 

SUCO DE FRUTA NATURAL 
UVA - Suco de fruta concentrado 
com aromatização natural, sabor 
de uva. Na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, a 
validade e o nº do lote. Diluição 
mínima de 1 parte de suco para 3 
partes de água. Embalagem de 
500 ML. A validade mínima deste 
produto é de 06 meses.  

FRAS
CO 

408
0 

   

15 

SUCO DE FRUTA NATURAL 
MANGA - Suco de fruta 
concentrado com aromatização 
natural, sabor de manga. Na 
embalagem deverá constar a data 
de fabricação, a validade e o nº do 
lote. Diluição mínima de 1 parte de 
suco para 3 partes de água. 
Embalagem de 500 ML. A validade 
mínima deste produto é de 06 
meses.  
 

FRAS
CO 

408
0 

   

16 

SUCO DE FRUTA NATURAL 
CAJU - Suco de fruta concentrado 
com aromatização natural, sabor 
de caju. Na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, a 
validade e o nº do lote. Diluição 
mínima de 1 parte de suco para 10 
partes de água. Embalagem de 
500 ML. A validade mínima deste 
produto é de 06 meses.  
 

FRAS
CO 

408
0 
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17 

FARINHA DE TRIGO SEM 
FERMENTO - Farinha de trigo é o 
produto obtido pela moagem, 
exclusivamente, do grão de trigo 
beneficiado. Pacote com 1 kg. 
Embalagem deve constar data de 
fabricação e lote. A validade 
mínima deste produto é de 06 
meses.  
 

UNIDA
DE 

400 

   

18 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 
Sêmola de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, ovos e 
corantes naturais urucum e 
cúrcuma (açafrão).  Embalagem 
com 500 gr. Embalagem deve 
constar data de fabricação e lote. 
A validade mínima deste produto é 
de 12 meses.  

PACO
TE 

960 

   

19 

FERMENTO EM PÓ – pó branco, 
contendo: amido de milho 
geneticamente modificado, 
bicarbonato de cálcio e regulador e 
acidez. Embalagem de 100 
gramas.  
 

UNIDA
DE 

200 

   

20 

MILHO DE PIPOCA - Embalagem: 
pacote de 500g com dados de 
identificação do produto, data de 
fabricação, validade e lote do 
produto. A validade mínima deste 
produto é de 10 meses.  
 

PACO
TE 

588 

   

21 

CREME DE LEITE - 
homogeneizado (caixa UHT) 
acondicionado em caixa 
multilaminada, contendo 200gr. O 
Produto deverá conter validade, 
data de fabricação e lote. A 
validade mínima deste produto é 
de 06 meses.  
 

UNIDA
DE 

62 

   

22 

BISCOITO TIPO SALPET - 
embalado em pacote de 200g. 
Embalagem deve constar data de 
fabricação, validade e lote. A 
validade mínima deste produto é 
de 10 meses.  

UNIDA
DE 

320 
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23 

POLVILHO DOCE - Branco, 
acondicionado em saco plástico 
transparente, contendo 500 
gramas (atóxico). A validade 
mínima deste produto é de 10 
meses. 
 

PACO
TE 

576 

   

24 

CÔCO RALADO - sem adição de 
açúcar, embalado em pacote de 
200g. Embalagem deve conter 
data de fabricação, lote e validade 
mínima de 06 meses. A validade 
mínima deste produto é de 06 
meses.  
 

PACO
TE 

266 

   

25 

LEITE CONDENSADO, tradicional 
contento no mínimo 395g, em lata, 
com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade 
mínimo de 06 meses. 
 

LATA 388 

   

26 

LEITE DE CÔCO - contendo no 
mínimo 200 ml, com identificação 
do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de 
validade. A validade mínima deste 
produto é de 10 meses.  
 

UNIDA
DE 

266 

   

27 

AMIDO DE MILHO - produto 
extraído do milho, amido. 
Acondicionado em caixa de 1kg. 
Embalagem deve conter a data de 
fabricação, lote e validade. A 
validade mínima deste produto é 
de 10 meses.   
                         

PACO
TE 

60 

   

28 

MILHO VERDE EM CONSERVA -  
simples, inteiro, imerso em líquido, 
tamanho e coloração uniformes, 
sendo considerado como peso 
liquido o produto drenado de 395g. 
Embalagem deve conter a data de 
fabricação, lote e validade. A 
validade mínima deste produto é 
de 08 meses.  
 

UNIDA
DE 

408 

   

29 
TEMPERO EM PÓ - tipo Sazón, 
contem 12 saches de 5 gramas 

PACO
TE 

42    
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cada pacote, linhas/sabores 
variadas, deve conter a data de 
fabricação, validade e lote.  A 
validade mínima deste produto é 
de 10 meses.  
 

30 

AZEITE DE OLIVA - Produto da 
prensagem a frio da azeitona, 
acidez menor que 1 coloração 
amarela esverdeado, que possam 
ser novamente tampadas após 
aberta. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número 
do lote, quantidade do produto e 
número de registro. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em lata com 
300ml.A validade mínima deste 
produto é de 06 meses.  

UNIDA
DE 

372 

   

31 

CANJICA DE MILHO BRANCO - 
tipo 1, contendo 80% de grãos 
inteiros, preparados com matérias 
primas sãs, limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e de 
detritos animais ou vegetais com 
no máximo de 15% de umidade - 
pacote 500g. A embalagem deve 
conter a data de fabricação, lote e 
validade. A validade mínima deste 
produto é de 10 meses.  
 

UNIDA
DE 

330 

   

32 

FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - 
coador - confeccionado em papel 
na cor branca; caixa com 30 
unidades; caixa de 
número/tamanho 103. 
 

CAIXA 620 

   

33 

FÓSFORO -  pacote contendo 10 
(dez) caixas, cada caixa com 
aproximadamente 40 palitos de 
fósforos, caixa de madeira 
acendimento macio e seguro. 
Material com o selo do INMETRO. 
 

PACO
TE 

380 

   

34 
 PÓ PARA GELATINA sabores 
morango ou framboesa, produto 

CAIXA 250    
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constituído de gelatina comestível 
em pó, sal, açúcar, acidulante 
ácido cítrico, aromatizantes 
artificial de morango ou framboesa 
e corantes artificiais vermelho 
Bordeaux-s e amarelo crepúsculo. 
Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Composição 
nutricional na porção de 15,4g de 
gelatina preparada: 13g de 
carboidrato, 1g de proteína, 0g de 
gorduras totais. Caixa com 30g.A 
validade mínima deste produto é 
de 10 meses.  
 

35 

AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL - 
Açúcar cristal especial, cor branca, 
contendo 99,3% de sacarose, 
obtido da cana de açúcar, isento 
de sujidades, parasitas, materiais 
terrosos e sem impurezas, aspecto 
granuloso fino a médio, pacote em 
plástico transparente de polietileno 
contendo 5 KG, resistente, com 
data de fabricação, validade do 
produto, número do lote e safra. A 
validade mínima deste produto é 
de 12 meses. 
 

PACO
TE 

207
0 

   

36 

ARROZ POLIDO - Arroz branco, 
subgrupo polido, classe longo fino, 
tipo 1, isento de pedras, com grãos 
inteiros. Embalagem de polietileno 
de 5 Kg, transparente com dados 
de identificação, data de 
beneficiamento e de validade, 
número do lote. As amostras serão 
analisadas, também, através do 
processo de cocção. Após este 
processo, o rendimento deverá 
ser, no mínimo, 2,5 vezes e 
apresentar-se "solto". A validade 
mínima deste produto é de 12 
meses. As amostras serão 
analisadas, também, através do 
processo de cocção. Após este 
processo, o rendimento deverá 
ser, no mínimo, 2,5 vezes e 
apresentar-se "solto". 

PACO
TE 

341
0 
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37 

FARINHA DE MANDIOCA 
TORRADA - grupo farinha seca, 
subgrupo fina, classe amarela, tipo 
1. Produto obtido pela torração da 
raladura das raízes de mandioca 
(Manibot utilissima) previamente 
descascada, lavada, e isentas do 
radical cianeto. Isenta de 
fragmentos estranhos. Embalagem 
de 1 Kg com dados de 
identificação do produto, data de 
fabricação, validade e lote do 
produto. A validade mínima deste 
produto é de 06 meses.  
 

PACO
TE 

180
0 

   

38 

MACARRÃO TIPO PAI NOSSO - 
Produto não fermentado obtido 
pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina.  As massas ao 
serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, 
não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Com rendimento mínimo 
após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. 
Massa com ovos, tipo pai nosso, 
embalagem de 500 GRAMAS 
deverá constar data de fabricação 
e validade do produto. As 
amostras serão analisadas, 
também, através do processo de 
cocção. Após este processo, o 
rendimento deverá ser, no mínimo, 
2 vezes e apresentar-se "solto". A 
validade mínima deste produto é 
de 18(dezoito) meses. As 
amostras serão analisadas, 
também, através do processo de 
cocção. Após este processo, o 
rendimento deverá ser, no mínimo, 
2 vezes e apresentar-se "solto". 
 

PACO
TE 

438
2 

   

39 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 
Produto não fermentado obtido 
pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina. As massas ao 

PACO
TE 

859
0 
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serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, 
não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Com rendimento mínimo 
após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. 
Massa com ovos, tipo pai nosso, 
embalagem de 500 GRAMAS 
deverá constar data de fabricação 
e validade do produto. As 
amostras serão analisadas, 
também, através do processo de 
cocção. Após este processo, o 
rendimento deverá ser, no mínimo, 
2,5 vezes e apresentar-se "solto". 
A validade mínima deste produto é 
de 24 (vinte e quatro) meses. 
 

40 

ÓLEO DE SOJA - Produto obtido 
do grão de soja que sofreu 
processo tecnológico adequado 
como degomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação ou não 
de desodorização. Líquido viscoso 
refinado, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas. 
Embalagem em polietileno 
tereftalato (PET). Na embalagem 
deverá constar que não se trata de 
Alimento Transgênico. Embalagem 
contendo 900ml. Óleo de soja de 
boa qualidade, na embalagem 
deverá constar data de fabricação, 
validade e lote do produto. A 
validade mínima deste produto é 
de 12 meses.  
 

UNIDA
DE 

920
0 

   

41 

SAL MOIDO -  iodado, com 
granulação uniforme e com cristais 
brancos, dosagem de sais de iodo 
de acordo com a Legislação 
Federal Específica. Embalagem 
em plástico de polietileno de 1 Kg. 
Na embalagem deverá conter lote, 
fabricação, validade e registro no 
M.S. A validade mínima deste 
produto é de 12 meses.  
 

PACO
TE 

189
0 
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42 

SUCO DE FRUTA NATURAL 
MARACUJÁ - Suco de fruta 
concentrado com aromatização 
natural, sabor de maracujá. Na 
embalagem deverá constar a data 
de fabricação, a validade e o nº do 
lote. Diluição mínima de 1 parte de 
suco para 9 partes de água. 
Embalagem de 500 ML. A validade 
mínima deste produto é de 06 
meses. 

FRAS
CO 

258
0 

   

43 

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 
Carioquinha novo, grãos inteiros, 
aspecto brilhoso, liso, isento de 
materiais terrosos, pedras ou 
corpos estranhos, fungos ou 
parasitas e livre de umidade. 
Embalagem polietileno original de 
fábrica com 1kg. Validade do 
produto mínimo de 12 meses a 
partir da data de entrega. As 
amostras serão analisadas, 
também através do processo de 
cocção. Após este processo, o 
rendimento deverá ser, no mínimo, 
2 vezes. A validade mínima deste 
produto é de 12 meses.  
 

UNIDA
DE 

970 

   

44 

FUBÁ - Produto obtido pela 
moagem do grão de milho de 1ª 
qualidade, de germinado ou não. 
Produto de aspecto fino, amarelo, 
livre de umidade. Com rendimento 
mínimo pós o cozimento de 2,5 
vezes a mais o peso antes da 
cocção. O produto deve atender a 
Resolução n° 344-13/12/2013 
(fortificação de farinha com ferro e 
ácido fólico). Embalagem de 
polietileno transparente original de 
fábrica, pacote de 01kg. Validade 
do produto no mínimo de 04 
meses a partir da data de entrega. 
Após o processo, o rendimento 
deverá ser no mínimo 02 vezes. A 
validade mínima deste produto é 
de 04 meses.  
 

UNIDA
DE 

120 
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45 

LEITE UHT INTEGRAL, teor de 
matéria gorda mínimo de 3% 
embalagem  em caixa cartonada e 
aluminizada contendo 1 litro, e 
suas condições deverão estar de 
acordo com portaria 370 de 
04/09/1997 com validade mínima 
de 06 meses na data da entrega. 
Deverá possuir registro do 
SIF/DIPOA 

LITRO 700 

   

46 

CEREAL PRÉ-COZIDO 
MULTICEREAIS - Cereal pré-
cozido à base de multicereais, 
enriquecido com vitaminas e 
minerais. Alimento para crianças a 
partir de 6 meses. Embalagem de 
aproximadamente de 400 
GRAMAS, com lote, data de 
fabricação e validade do produto. 
Deverá constar número de registro 
sanitário do produto, conforme 
resolução da ANVISA / DC nº 27 
de 06/08/2010.A validade mínima 
deste produto é de 06 meses.  

LATA 150 

   

47 

CEREAL PRÉ-COZIDO MILHO - 
Cereal pré-cozido à base de milho, 
enriquecido com vitaminas e 
minerais. Alimento para crianças a 
partir de 6 meses. Embalagem de 
aproximadamente 400 GRAMAS 
com lote, data de fabricação e 
validade do produto. Deverá 
constar número de registro 
sanitário do produto, conforme 
resolução da ANVISA / DC nº 27 
de 06/08/2010.A validade mínima 
deste produto é de 06 meses.  
 

LATA 150 

   

48 

CHÁ DE MORANGO -  O chá 
deve ser preparado com frutos 
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. Chá de morango, 

CAIXA 100 
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contendo aproximadamente 15 
gramas, caixa contendo 10 
saches, na embalagem deverá 
constar data de fabricação, 
validade e lote do produto. A 
validade mínima deste produto é 
de 12 meses. 
 

49 

CHÁ DE MAÇÃ -  O chá deve ser 
preparado com frutos 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. Chá de maçã em 
sachê de 1g, embalagem de 
aproximadamente 10 GRAMAS 
com data de fabricação, validade e 
lote do produto. A validade mínima 
deste produto é de 12 meses. 
 

CAIXA 100 

   

50 

CHÁ DE ERVA DOCE - O chá 
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. Chá de erva doce, 
contendo aproximadamente 15 
gramas, caixa contendo 10 saches   
n embalagem deverá constar data 
de fabricação, validade e lote do 
produto.  A validade mínima deste 
produto é de 12 meses. 
 

CAIXA 100 

   

51 

AÇAFRÃO EM PÓ - aglomerado 
filamentoso constituído por 
estigmas florais secos de Croccus 
sativus, não acompanhados dos 
estiletes. Deverá ser apresentado 
em pó e possuir as seguintes 

PACO
TE 

120
0 
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características organolépticas: 
aglomerado filamentoso em pó 
homogêneo; cor pardo-
avermelhada; cheiro forte, 
agradável, característico; sabor 
acre, levemente picante. Deve 
estar sem a presença de sujidade 
ou matérias estranhas. 
Embalagem de polietileno 
transparente e resistente contendo 
datas de fabricação, validade e 
lote.  Pacotes contendo, no 
mínimo 10 g. A validade mínima 
deste produto é de 24 meses.  
 

52 

ORÉGANO - Produto desidratado. 
Deve estar sem a presença de 
sujidade ou matérias estranhas. 
Embalagem de polietileno 
transparente, resistente.  Pacotes 
contendo, aproximadamente, 
150g. A validade mínima deste 
produto é de 06 meses.  
 

PACO
TE 

168 

   

53 

TRIGO PARA QUIBE, com 
aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios; acondicionado em 
embalagem plástica, contendo 
500g. A embalagem deverá conter 
fabricação, validade e lote. A 
validade mínima deste produto é 
de 06 meses.  

PACO
TE 

800 

   

54 

VINAGRE DE ÁLCOOL, branco, 
produto natural fermentado acético 
simples, isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e 
minerais estranhos. Embalagem 
contendo aprox. 750 ml e deverá 
constando fabricação, validade, 
lote e registro no M.A.P.A. A 
validade mínima deste produto é 
de 06 meses.  
 

FRAS
CO   

100 

   

55 

AMEINDOIM DESCASCADO, cru, 
tipo 01, acondicionado em 
embalagem plástica, pacote com 
500 gramas. Prazo mínimo de 
validade de 5 meses a partir da 
data de entrega. 

PCT 130 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato é o fornecimento de gêneros alimentícios para a Secretaria 
Municipal de Ação Social e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Município 
de Brumadinho, de acordo com as especificações e quantidades abaixo discriminadas, 
bem como, as obrigações assumidas pela CONTRATADA que constam no Edital Licitação 
Pregão n.º ____/2014 e seus anexos, cujo processo, norma, instruções nela contidas, 
assim também a proposta da contratada, passam a fazer parte integrante deste 
instrumento contratual, independente de transcrição. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO  
 
Este instrumento vigorará até 31/12/2014. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA ENTREGA 
 
Pelo cumprimento do objeto do presente contrato o CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor total estimado de R$ (    ).  
§ 1º - A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto deste contrato, a partir de sua 
assinatura, nas especificações e pelos respectivos preços determinados no preâmbulo 
desta cláusula, nas quantidades solicitadas pelo CONTRATANTE. 
§ 2º - O transporte e entrega do objeto do presente contrato correrá exclusivamente por 
conta da CONTRATADA, após solicitação da unidade requisitante. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes do presente Contrato  correrão, no exercício de 2014, à 
conta da dotação orçamentária ______________ – Ficha - _____– Fonte Recurso-_____.. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
 
5.1 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho no prazo de 10 
(dez) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura; 
5.2. As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real; 
5.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu pagamento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida;  
5.4. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de 
Débitos – CND – emitida pelo INSS), bem como o Certificado de Regularidade do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – Caixa Econômica 
Federal, em vigor, conforme determina o artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e o 
artigo 55, inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93; 
5.5 - O pagamento será efetuado por depósito bancário, devendo para isto, a contratada 
apor à nota fiscal, número da conta corrente, da agência e do banco; 
5.6 - Os valores das notas fiscais estão sujeitas a retenções tributárias na forma da lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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6.1 - Substituir, às suas expensas e sem ônus para a PMB, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, contando da comunicação por escrita, o produto que porventura 
apresentar defeito ou incorreção em sua forma de apresentação. 

6.2 - Cumprir fielmente as obrigações da proposta de forma que o material seja entregue 
no prazo estipulado. 
6.3 -  Substituir qualquer produto entregue quando detectado qualquer divergência com as 
especificações contidas no edital e seus anexos. 
6.4 - Assumir inteira responsabilidade pela entrega do produto, como fretes, tributos, 
seguros e quaisquer outros encargos. 
6.5 – Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE. 
6.6 - Proceder a entrega do produto, em conformidade com o quantitativo e especificações 
contidas na Nota de Fornecimento. 
6.7 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e de preços, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor estimado inicialmente; 
6.8 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 
licitatório durante toda a execução do contrato. 
6.9 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento do material, 
não transfere ao Município de Brumadinho a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
7.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa efetuar a entrega 
do produto, dentro das normas estabelecidas no edital e seus anexos; 
7.2 - Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em 
conformidade com o objeto licitado; 
7.3 - Devolver com a devida justificativa, qualquer item entregue fora dos padrões e 
normas constantes do edital e seus anexos; 
7.4 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
7.5 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA. 
 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
A Secretaria Municipal de Ação Social e Secretaria Municipal de Educação deverão indicar 
em até 3 (três) dias úteis após a assinatura deste instrumento, o servidor designado para a 
fiscalização e o acompanhamento da execução deste contrato, ato que será formalizado 
através de Portaria expedida pela Administração Municipal. 
 
CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
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É vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, do presente 
contrato a terceiros, sob pena de rescisão e aplicação das medidas legais cabíveis, de 
acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1 - A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas em lei. 
10.2 - O presente contrato poderá ser rescindido, mediante a configuração dos motivos 
previstos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA as consequências 
previstas no art. 80 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízo das sanções previstas em lei; 
10.3 - Reconhece a CONTRATADA, expressamente, todos os direitos do CONTRATANTE, 
em caso de rescisão administrativa do presente contrato, na forma prevista no art. 77 da 
Lei n.º 8.666/93; 
10.4 - O presente contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre 
as partes, reduzido a termo no processo licitatório, havendo conveniência para o 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
O inadimplemento total ou parcial deste contrato, ressalvados os casos de força maior ou 
fato superveniente que o torne formal ou materialmente inexequível, devidamente 
comprovado, caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, nos termos do art. 78 da 
Lei n.º 8.666/93, sujeitando-a as sanções previstas no art. 87 da referida Lei, garantido o 
direito à ampla defesa, e em especial: 
a)Advertência escrita; 
b) Multa de 0,5% do valor total do contrato por dia de atraso na entrega dos serviços.  
c) Multa de 5 % do valor do contrato no caso de descumprimento de quaisquer outras 
cláusulas constantes do Contrato e do Edital, bem como a CONTRATADA der causa à 
rescisão do Contrato. 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal, conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei n.º 8.666/93; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO 
 
Este contrato poderá ser alterado a qualquer tempo através de termo aditivo, desde que 
devidamente justificado, ficando a CONTRATADA obrigada à aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% 
(vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato. 
 
  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso, para mais ou para 
menos, nas hipóteses, expressamente, previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
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sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea econômica extraordinária e 
extracontratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato e dos termos 
aditivos, quando for o caso, e outras determinadas em lei, na forma prescrita no parágrafo 
único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Aplicam-se aos casos omissos as demais disposições contidas na legislação constante no 
preâmbulo deste instrumento, bem como às demais espécies normativas que disciplinam a 
matéria atinente ao objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
É competente o Foro da Comarca de Brumadinho/MG, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios eventualmente emergentes em decorrência do presente contrato. 
E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 04 (quatro) 
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas, abaixo nomeadas. 
 
Brumadinho, _______de ______ de 2014. 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADO 
 
TESTEMUNHA:________________________________                          
TESTEMUNHA:_______________________________  
CPF  CPF 


