PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ-MG
Av. 21 de Dezembro , nº. 850 – Goianá-MG - CEP: 36.152-000
E-mail: licitagoiana@gmail.com
Processo nº 057/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2018
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018
CERTAME EXCLUSIVO PARA ME E EPP

AVISO

Encontra-se aberta, na Prefeitura Municipal de Goianá/MG, situada na Av 21
de Dezembro,

nº 850,

Centro,

LICITAÇÃO

NA MODALIDADE

DE

PREGÃO

PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 003/2018, com a finalidade de selecionar
propostas para Aquisição de gêneros alimentícios para lanches das secretarias da
prefeitura municipal de Goianá, cujas especificações detalhadas encontram-se no
anexo I que acompanha o presente edital da licitação.

Regem a presente licitação, a Lei Federal nº. 10.520/02 e, subsidiariamente,
a Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.

Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de
Habilitação, definidos neste edital, deverão ser entregues no Departamento de Licitações
e Compras, no seguinte endereço: Avenida 21 de Dezembro, nº 850, nos dias:

1.

Envelope contendo a proposta de preços: Até às 09 horas do dia

26 de junho de 2018, no endereço acima aos cuidados da pregoeira, podendo ser
utilizado o envio, via correios, desde que postados e recebidos até a data informada, não
se responsabilizando o pregoeiro pela falta de entrega dentro do prazo informado por
motivos alheios à Administração Municipal.

2.

Envelopes contendo a documentação de habilitação: Deverão ser

entregues no dia 26 de junho de 2018, quando será realizada a sessão pública de
abertura da licitação com início da fase de lances, onde os licitantes poderão ter acesso
irrestrito às propostas apresentadas.
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A falta de entrega dos envelopes nas datas informadas nos itens 1 e 2
acima, ocasionará preclusão do direito do licitante em participar do procedimento
licitatório.
As

empresas

ou

pessoas

físicas

interessadas,

através

de

seus

representantes legais, poderão credenciar-se, mediante apresentação de documento
próprio, junto a Pregoeira, a partir das 08:30 h do dia especificado para abertura da
sessão pública da licitação.
Para os representantes constituídos por procuração é necessário que
conste na declaração de credenciamento os poderes especiais para realização de
lances e demais atos referentes ao certame, devendo no referido documento
constar o carimbo da empresa.
Poderão participar da licitação pessoas físicas e jurídicas que atuam no ramo
pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Departamento de
Licitações e Compras, de segunda à sexta-feira, no horário de 09:00h às 17:00h.
Qualquer dúvida, contato através do telefone (32) 3274-5192 ou pelo email
licitagoiana@gmail.com.

Goianá/MG, em 10 de junho de 2018.

Monique de Aquino Alves
Pregoeira
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Processo nº 057/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº.029/2018
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018
CERTAME EXCLUSIVO PARA ME E EPP

A Prefeitura Municipal de Goianá, com sede à Av 21 de Dezembro, nº 850,
Centro, CEP 36.152-000, torna público que fará realizar licitação na modalidade de
Pregão Presencial, conforme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com a
Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 com suas
alterações posteriores.
Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de
Habilitação, definidos neste edital, deverão ser entregues no Departamento de Licitações
e Compras, no endereço supracitado, nos dias:

1. Envelope contendo a proposta de preços: Até às 09:00 (nove) horas do
dia 26 de junho de 2018 no endereço acima aos cuidados da pregoeira, podendo ser
utilizado o envio, via correios, desde que postados e recebidos até a data informada, não
se responsabilizando a pregoeira pela falta de entrega dentro do prazo informado por
motivos alheios à Administração Municipal.

2. Envelopes contendo a documentação de habilitação: Deverão ser
entregues no dia 26 de junho de 2018, quando será realizada a sessão pública de
abertura da licitação com início da fase de lances, onde os licitantes poderão ter acesso
irrestrito às propostas apresentadas.

A falta de entrega dos envelopes nas datas informadas nos itens 1 e 2
acima, ocasionará preclusão do direito do licitante em participar do procedimento
licitatório.
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CLÁUSULA PRIMEIRA
TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 - PROCESSO Nº 057/2018

1.2 - Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por
conta das dotações:
SECRETARIA DE SAÚDE
2.10.01.10.122.001.2.0063.3.3.90.30
GABINETE
2.01.01.04.122.001.2.0009.3.3.90.30
ADMINISTRAÇÃO
2.02.01.04.122.001.2.0015.3.3.90.30
TURISMO E CULTURA
2.04.01.13.122.001.2.0037.3.3.90.30
SOCIAL
2.11.01.08.122.013.2.0079.3.3.90.30
2.12.01.08.244.011.2.0082.3.3.90.30
SEC. EDUCAÇÃO
2.03.01.12.122.001.2.0022.3.3.90.30
ESPORTE
2.07.01.27.812.008.2.0052.3.3.90.30
OBRAS
2.08.01.15.122.001.2.0053.3.3.90.30
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.13.01.22.122.001.2.0097.3.3.90.30
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CLÁUSULA SEGUNDA
DO OBJETO
2.1 – É objeto desta licitação é a Aquisição de gêneros alimentícios para lanches das
secretarias da prefeitura municipal de Goianá, conforme especificações constantes do
anexo I, parte integrante deste edital.
2.2 – O presente pregão presencial será realizado na modalidade “REGISTRO DE
PREÇOS”.

CLÁUSULA TERCEIRA
LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES
3.1 – Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação,
definidos neste edital, deverão ser entregues no Departamento de Licitações e Compras,
no endereço supracitado, nos dias:

3.1.1. Envelope contendo a proposta de preços: Até as 09:00 horas do dia 26 de junho
de 2018 no endereço acima aos cuidados da pregoeira, podendo ser utilizado o envio, via
correios, desde que postados e recebidos até a data informada, não se responsabilizando
a pregoeira pela falta de entrega dentro do prazo informado por motivos alheios à
Administração Municipal.

3.1.2. Envelopes contendo a documentação de habilitação: Deverão ser entregues no
dia 26 de junho de 2018, quando será realizada a sessão pública de abertura da licitação
com início da fase de lances, onde os licitantes poderão acesso irrestrito às propostas
apresentadas.
A falta de entrega dos envelopes nas datas informadas nos itens 1 e 2
acima, resultará na preclusão do direito do licitante em participar do procedimento
licitatório.
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No dia da abertura da sessão pública licitação, os licitantes deverão entregar
em separado dos envelopes acima mencionados declaração dando ciência de que
preenchem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital.

3.2 - As empresas ou pessoas físicas interessadas, através de seus representantes
legais, poderão credenciar-se, mediante apresentação de documento próprio, com
carimbo da empresa e assinatura do outorgante, junto ao Pregoeiro, a partir das 08:30
h do dia especificado no item anterior.

3.3 - Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos além
dos envelopes de proposta de preços informado no item 3.1.1 através de via postal, fax,
e-mail e similares, exceto quando acompanhados da remessa de desistência de
recurso administrativo em envelope próprio com esta indicação no caso do envio
pelos correios.

CLÁUSULA QUARTA
DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Os proponentes ou seus representantes legais deverão apresentar-se para
credenciamento junto a Pregoeira e/ou Equipe de apoio, munidos de documentos que os
credenciem (procuração, ato constitutivo e declarações) a participar deste procedimento
licitatório, identificando-se com a carteira de identidade ou outro documento equivalente, a
partir 08:30 h do dia 26 de junho de 2018.

4.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de mandato
com carimbo da empresa e assinatura do outorgante, com poderes para formular ofertas
e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do
proponente ou, em sendo sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá
apresentar cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes.
4.3 - Deverá ser apresentada declaração de ME e EPP, sob as penas da lei, de que
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cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresa de
pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei
Complementara nº 123/06.
4.4 –O representante legal da microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
apresentar declaração de que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no § 4º
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

CLÁUSULA QUINTA
DA PROPOSTA DE PREÇO

5.1 - A proposta de preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em
papel com identificação da empresa, em uma via, redigida em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas
demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope devidamente
fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018
ENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ nº _______________

5.2 - Na proposta de preços deverá constar:
5.2.1 – Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação.

5.2.2 - Preço unitário e global, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme
estabelece o inciso IV, artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo os valores relativos a
cada item, ou seja, unitário e global, em algarismo e o valor global da proposta em
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algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as
condições deste edital.

5.2.2.1 - É obrigatório informar a MARCA dos itens cotados, quando tiver.

5.2.2.2 - As ofertas com preço superior ao valor de referência constante no presente edital
serão desclassificadas.

5.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em
parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem
irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindose como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que
ofertarem alternativas.

5.4 - A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

5.5 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou
vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.

5.6 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos,
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução
do objeto desta licitação, correrão por conta do proponente.

CLÁUSULA SEXTA
DA HABILITAÇÃO
6.1 - Para habilitação, deverá a empresa vencedora apresentar, no envelope nº. 02 –
Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em uma via e em
cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer à comissão julgadora os
originais correspondentes, em qualquer época que lhes forem solicitados.
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6.1.1 - Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem
documentos com prazo de validade vencido.
6.1.2 – Os proponentes interessados na autenticação das cópias pela pregoeira ou equipe
de apoio, deverão procurar a pregoeira ou equipe de apoio, antes do início da sessão de
abertura da licitação para proceder à autenticação, pois, em hipótese alguma serão
autenticadas durante a realização do certame.

6.1.3 - Os documentos deverão ser apresentados encadernados ou fixos em pasta própria
e numerados, não devendo ser entregues soltos.
6.1.3.1 – O descumprimento do item acima não será motivo de inabilitação do
proponente.
6.1.4 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de
validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60
(sessenta) dias contados a partir da data de emissão.

6.1.5 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em
envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e
ainda os dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2018
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018
ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ nº ___________________
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Os proponentes deverão apresentar:

PESSOA JURÍDICA
6.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica:

6.2.1 - Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.

6.2.2 - Cédula de Identidade e Registro Comercial, no caso de empresa individual.

6.2.3 - 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.

6.2.4 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não
incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

6.2.4.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

6.2.4.2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;

6.2.4.3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco)
anos;

6.2.4.4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei
Federal nº. 8.666/93.

6.2.5 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição
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Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos;

6.2.6 - Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento do objeto
licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos.
6.3 – Documentos relativos à Regularidade Fiscal:

6.3.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
emitido em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias;

6.3.2 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do proponente;

6.3.3 - Certificado de Regularidade de Situação (CRF), perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS;

6.3.4 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida
Ativa da União;

6.3.5 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

6.4 - Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
6.4.1 - Certidão negativa de falência ou concordata ou execução patrimonial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
6.5 – Documentos relativos à qualificação técnica:

I - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado
comprovando a execução de fornecimentos similares e compatíveis com o objeto da
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licitação.

6.5 - Não tendo o licitante classificado como vencedor do certame apresentado a
documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ele
serem aplicadas as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será
convocado, então, o licitante seguinte na ordem de classificação, observadas as mesmas
condições propostas pela vencedora do certame.

6.6- A documentação, na fase pertinente, será rubricada pela pregoeira, pela equipe de
apoio e pelos representantes legais presentes e, depois de examinada, será anexada ao
processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação
apresente irregularidades.
6.11 – Deverá ser apresentada declaração, sob as penas da lei, de que as
microempresas ou empresa de pequeno porte, cumprem os requisitos legais para
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir
do tratamento estabelecido na Lei Complementar nº 123/06.
6.12 – As microempresa ou empresa de pequeno porte, estas deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
6.13 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente (ME ou EPP) for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa.
6.14 – A falta de regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
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artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao Município de Goianá convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO

7.1 - Aberta a sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão a
Pregoeira, devidamente lacrados, os envelopes nº 01 e nº 02 e apresentarão, em
separado, declaração dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de
habilitação.

7.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo
estabelecido neste edital.

7.3 - Serão abertos, pela pregoeira, todos os envelopes contendo as propostas de preços,
ocasião em que se procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital.

7.3.1 - Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá
o cotado em preço unitário, devendo a Pregoeira proceder à correção no valor global.

7.4 - No curso da sessão, a pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores crescentes não superiores a 10%
(dez por cento) da de menor preço.

7.5 - Não havendo, pelo menos três propostas de preços escritas, nas condições fixadas
no item anterior, o pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de três
(número que poderá ser ampliado em caso de empate), as melhores propostas
subsequentes, para que seus autores participem de lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas.
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7.6 - Para oferta de lances, o pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes
classificados, a partir do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem
decrescente de valor, devendo a oferta ser feita por valor unitário.

7.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o
julgamento o valor da proposta escrita.

7.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.9 - Dos lances ofertados não caberá retratação.
7.10 – Antes do início da sessão de lances, poderá o pregoeiro definir o valor mínimo dos
lances, o que deverá ser feito antes de disputa de cada item. Este valor poderá ser
diferenciado de acordo com o item colocado em disputa.
7.11 – Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o
valor final e o valor inicial, será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de
cada item.

7.12 - Caso não se realizem lances verbais, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em 1º (primeiro) lugar, QUANTO AO OBJETO E VALOR, e decidirá,
motivadamente, a respeito de sua aceitabilidade.
7.13 – Ao final da fase de lances, em havendo a participação de microempresa ou
empresa de pequeno porte no certame, será aplicado o que dispõe os artigos 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123/06.

7.14 - Após a etapa anterior, o pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os
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documentos de "HABILITAÇÃO" do proponente que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item "6" deste edital.

7.15 - Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do edital.

7.16 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o proponente será
declarado vencedor.

7.17 - Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o pregoeiro negociar
diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor.

7.18 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem
inabilitados, o Município de Goianá poderá fixar aos proponentes, na forma do §3º, do
artigo 48 da Lei Federal nº. 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta ou
documentação, em sessão pública a ser definida pelo pregoeiro.

7.19 - Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na
sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões
do recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
daquele recorrente.

7.19.1 - Os recursos deverão ser entregues no Departamento de Licitações e Compras,
em duas vias, sendo dado recibo em uma delas.

7.19.2 - Os recursos serão dirigidos ao pregoeiro, que os receberá e encaminhará para a
autoridade competente, devidamente instruídos.
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7.20 - Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos
os porventura interpostos, a pregoeira remeterá o processo à autoridade competente para
homologação do objeto.

7.21 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na
sessão, importará na DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo
pregoeiro, atendendo às regras e condições fixadas no edital, opinando pela adjudicação
do objeto da licitação ao proponente vencedor.

7.22 - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo pregoeiro, pela
equipe de apoio e por todos os proponentes presentes.

CLÁUSULA OITAVA
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1 - Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM para o
Registro de Preços 003/2018, de acordo com especificado no anexo I, desde que
atendidas as especificações constantes deste edital.

8.2 - O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao proponente cuja proposta seja
considerada vencedora.

8.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem
empatadas, a classificação far-se-á, OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato
público, na própria sessão, conforme disposto na Lei Federal nº 8.666/93, ressalvadas as
hipóteses do artigo 44 da Lei Complementar 123/06.
8.4 – A pregoeira poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores ou
muito inferiores aos praticados no mercado, ou suspender a sessão para que seja
realizada pesquisa, a fim de verificar tal conformidade.
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CLÁUSULA NONA
DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 2 (dois) dias
úteis antes da data fixada para a realização do pregão, no serviço de protocolo da
Prefeitura, situado no endereço mencionado no preâmbulo, cabendo ao pregoeiro decidir
sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Demais informações poderão ser
obtidas pelo telefone (32) 3274-5192.

9.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o 2º (segundo)
dia útil que anteceder a data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

9.3 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar
do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame, sendo corrigido o ato convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA

10.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos
proponentes quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará pela adjudicação do
objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente para
homologação.
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10.2 - No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão, serão adotados
os mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do
resultado da licitação.

10.3 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o
adjudicatário a assinar o contrato dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias
consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao
Município de Goianá.
10.4 – O Município de Goianá poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar
injustificadamente a assinar o contrato, retomar a sessão pública e convidar os demais
proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação
independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.5 - Decorrido o prazo do item 10.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não
comparecendo ao Município de Goianá o proponente convocado para a assinatura do
contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções,
aplicáveis isolada ou conjuntamente:

10.5.1 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global de sua proposta;

10.5.2 - Impedimento de contratar com o Município de Goianá por prazo não superior a 5
(cinco) anos;

10.5.3 - A multa de que trata o item 10.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias
úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a
defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO CONTRATO E DO PRAZO

11.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão,
pelas disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas suas
alterações posteriores, pelas disposições deste edital e pelos preceitos do direito público.

11.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo
Município de Goianá a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial
ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.

11.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no edital e na proposta
apresentada pelo adjudicatário.
11.4 – O contrato terá vigência de 12 meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo
ser prorrogado, se presentes os requisitos legais e se de acordo com a vontade das
partes.
11.5 – O objeto licitado será entregue mediante as requisições que forem sendo
efetuadas dentro do prazo de validade do contrato a ser firmado com a proponente
vencedora, não cabendo a contratada qualquer indenização diante da não aquisição de
material de escritório durante o prazo de validade do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS PENALIDADES

12.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual sujeitarão o proponente
contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, das quais se
destacam:
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a) advertência;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso
injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis;
c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa
injustificada do adjudicatário em executá-lo;
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o
Município de Goianá, no prazo de até 05 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para contratar com o Município de Goianá, até que seja
promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão
da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

12.2 - Os valores das multas aplicadas previstas no item 12.1 poderão ser descontados
dos pagamentos devidos pelo Município de Goianá.

12.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 12.1, caberá
recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, que deverá ser
apresentado no mesmo local.

12.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima
dispostas, será dirigido ao Prefeito Municipal, que decidirá o recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

12.5 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, cujos motivos são
os previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 com as consequências contratuais e
as previstas em Lei.
12.6 – O Município de Goianá poderá rescindir o contrato, independentemente de
qualquer procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes casos:
a) por infração a qualquer de suas cláusulas;
b) pedido de concordata, falência ou dissolução da contratada;
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c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste
contrato, sem prévio e expresso aviso ao município;
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
e) mais de 2 (duas) advertências.
12.7 – O Município de Goianá poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar
rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme
disposto no artigo 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES
13.1 – DA CONTRATANTE:

13.1.1 - Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação.
13.1.2 – Aplicar, à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso.

13.1.3 - Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato.

13.1.4 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota
fiscal no setor competente.
13.1.5 – Notificar a contratada, por escrito, da aplicação de qualquer sanção.
13.2 – DA CONTRATADA:

13.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital.

13.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os produtos vendidos.
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13.2.3. - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.

13.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratado.

13.2.5 - Fornecer o objeto licitado, no preço e forma estipulados na proposta.
13.2.6 – Fornecer o objeto licitado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a requisição
do setor competente.

13.2.7 - Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO PAGAMENTO

14.1 - Os pagamentos serão efetuados até 30 dias após a liberação da nota fiscal da
contratada.
14.2 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em
total conformidade com as especificações exigidas pelo Município de Goianá.
14.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.
14.4 - As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em meio
eletrônico e em duas vias.
14.4.1 - Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de
regularidade do FGTS, CNDT e Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
14.5 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
14.6 - No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários
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(banco, agência e nº. da conta corrente) para depósitos referentes aos pagamentos.
14.7 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendentes
de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe forem impostas, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem
documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão.
15.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse
público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
15.3 - O resultado desta licitação será lavrado em ata, que será assinada pelo pregoeiro,
equipe de apoio e representantes dos proponentes.
15.4 - Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência
de 30 (trinta) minutos do horário previsto.
15.5 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente
Edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações e Compras, pelo telefone:
(32) 3274-5192, nos dias úteis, de 09:00h às 17:00h.
15.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.7 - No interesse do Município de Goianá, sem que caiba às participantes qualquer
recurso ou indenização, poderá a licitação ter:
a) adiada sua abertura;
b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação, se for o
caso.
15.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pelo
pregoeiro, obedecida a legislação vigente.
15.9 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os
requisitos e condições fixadas neste edital.
15.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem
as partes o Foro da cidade de Rio Novo/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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15.11 - Fazem parte deste edital:
Anexo I – Especificação e Valor estimado.
Anexo II – Modelo de declaração de preenchimento dos requisitos da habilitação.
Anexo III – Modelo de credenciamento.
Anexo IV – Modelo da proposta comercial.
Anexo V – Minuta de contrato.
Goianá, 10 de junho de 2018

Monique de Aquino Alves
Pregoeira
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PROCESSO 057/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2018
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018

ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO E VALOR ESTIMADO
ITEM

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM

UND

QTD

1

Acém moído - carne bovina de segunda embaladas
em sacos resistentes com peso de 1kg produto
SIF/IMA - limpa resfriada a uma temperatura de 4°
apresentando no máximo 15% de gordura e 3 % de
aponeurose, isenta de cartilagens e ossos ,
manipulada em boas condições higiênicas, é
necessário apresentação do certificado sanitário do
produto ou algum documento que comprove a
origem da carne, submetido a inspeção.
Achocolatado: em pó de preparo instantâneo, fonte
de 07 vitaminas, aromatizado artificialmente,
contendo açúcar, cacau, maltodextrina (extrato de
malte), estabilizantes, aromatizantes e emulsificante
lecitina de soja. Deve conter 30% de cacau. Em
embalagem de 400g. Deve conter o registro no MS,
data de fabricação com prazo de validade e numero
de lote aparentes, constando no rótulo declaração
ou certificado do tipo do produto. Na entrega,
somente será aceito o produto que tenha data de
validade de , no mínimo, 06 meses.
Açúcar cristal: Contendo sacarose, peneirado,
originário do suco de cana, livre de fermentação,
isento de matérias terrosas, parasitas e detritos
animais e vegetais, contendo aproximadamente
99,2% de glicídios, rotulada de acordo com a
legislação vigente. O produto e a embalagem devem
obedecer à legislação vigente. Validade mínima de
06 meses, e fabricação de até 30 dias da entrega

Unid

40

R$ 17,95

R$ 717,80

Pct

6

R$ 5,64

R$ 33,86

Kg

1.830

R$ 3,78

R$ 6.923,50

Água mineral, sem gás, galão 20l
Alho
Atum sólido em óleo comestível, embalado em lata
de 170g com peso drenado de no mínimo 120 g ,
com validade mínima de 12 meses da entrega

Galão 350
Kg
15
Lata
10

R$ 8,63
R$ 14,96
R$ 6,80

R$ 3.020,50
R$ 224,45
R$ 67,97

2

3

4
5
6

25

MARCA MEDIA
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7

Azeitona verde em conserva sem caroço, de
coloração uniforme, graúda selecionadas, inteiras,
imersa em liquido, de boa qualidade. Embalagem de
100 a 500 g contendo impressos todos os dados do
fabricante como data de validade, data de
fabricação, peso liquido, nº lote, registro no MS,
validade mínima de 01 ano.
Bala de frutas sortidas
Biscoito de polvilho
Biscoito doce amanteigado, sabores e formatações
diversas (chocolate, coco, baunilha, leite, etc.),
composição básica farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas,
acondicionado em saco plástico impermeável,
fechado, reembalado em caixa de papel vedada, com
400 gramas com sub embalagens internas. As
embalagens devem conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses
a partir da data de entrega.

Kg

2

R$ 20,63

R$ 41,26

Kg
Pct
Kg

15
20
30

R$ 10,26
R$ 3,13
R$ 9,58

R$ 153,95
R$ 62,60
R$ 287,40

11

Biscoito maisena com 0% gordura trans fabricados
com farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
fólico. Embalagem: saco de polietileno atóxico, dupla
embalagem, transparente , resistente, lacrado,
contendo peso liquido de ate 500 g, prazo de
validade no mínimo 3 meses a partir da entrega,
deve ser rotulado de acordo com legislação vigente

Pct
400g

65

R$ 3,93

R$ 255,45

12

Biscoito tipo cream cracker pacote de 200 a 400g g
com 0% gordura trans, fabricado com farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Deverão
ser fabricados a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos,
devendo estar em perfeito estado de conservação.
São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas,
queimadas de caracteres organolépticos anormais.
Não poderá apresentar umidade ou biscoitos
quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de
biscoitos quebrados). Embalagem: Saco de
polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente,
resistente, lacrado,

Pct

20

R$ 9,96

R$ 199,27

13
14

Bolo comum sem recheio
Bolo de chocolate sem recheio com cobertura de
chocolate

Kg
Kg

35
35

R$ 16,00
R$ 16,00

R$ 559,83
R$ 559,83

15

Bombom de qualidade igual ou superior a Sonho de
Valsa

Kg

10

R$ 31,95

R$ 319,50

8
9
10
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17
18
19
20
21

22

23

24
25

Café torrado e moído, tipo superior, embalado a
vácuo, 100% de café arábica, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
com prazo de validade não inferior a seis meses da
data de entrega. Com selo de pureza da associação
brasileira de indústria do café-abic, na ausência
deste, será facultado à licitante apresentar laudo de
análise do produto ofertado, emitido por laboratório
habilitado pela REBLAS/ANVISA, ou então por
instituto especializado, credenciado pela ABIC no
programa “Nível Mínimo de Qualidade”,
comprovando as características mínimas de
qualidade exigidas, com identificação do produto
Cebola
Coco ralado 100g
Copo descartável transparente 200 ml
Copos de água mineral, sem gás, gelado
Creme de leite – 100% de origem animal,
acondicionado em lata ou embalagem longa vida,
pesando de 200 a 395 g. Apresentando teor de
matéria gorda mínima de 25%. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade peso do produto e
deverá atender as exigências do ministério da
agricultura e DIPOA e do regulamento da inspeção
industrial e sanitária de produtos de origem animal.
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data
de entrega.
Extrato de tomate simples e concentrado, elaborado
com frutos sadios, limpos e sem sementes. Isento de
fermentações. Deve apresentar cor, sabor, odor
característico, consistência pastosa, embalado em
latas ou embalagem com peso líquido de 840 g.
Validade mínima de 6 meses, e fabricação de até 30
dias da entrega.

Kg

710

R$ 17,96

R$ 12.753,97

Kg
Unid
Pct
Unid
Unid

10
5
30
5000
15

R$ 4,13
R$ 3,43
R$ 3,80
R$ 1,00
R$ 2,43

R$ 41,30
R$ 17,15
R$ 113,90
R$ 5000,00
R$ 36,40

Lata

30

R$ 8,80

R$ 263,90

Extrato de tomate simples e concentrado, elaborado
com frutos sadios, limpos e sem sementes. Isento de
fermentações. Deve apresentar cor, sabor, odor
característico, consistência pastosa, embalado em
latas ou embalagem com peso líquido de 840 g.
Validade
Galões de água 20 Litros
Garfinhos pequenos de plástico descartável

Unid

30

R$ 9,25

R$ 277,35

Unid
Unid

20
200

R$ 8,63
R$ 3,45

R$ 172,60
R$ 690,00
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27
28
29

30

31

32

Gelatina, pó, sabor morango. Embalagem resistente,
atóxica com informações nutricionais, data de
fabricação, prazo de validade e número de lotes
aparentes com registro no MS. Validade superior a
06 meses a partir da data da entrega pelo
fornecedor.
Iogurte morango 120 ml
Leite Condensado
Leite UHT/UAT, integral, teor de gordura mínima de
3%, validade mínima de 2 meses a contar da data de
entrega, embalagem primária composta por caixa
cartonada e aluminizada, contendo 1 litro. Deve
possuir teor máximo de sódio de 138 Mg e teor de
cálcio- mínimo 210mg, valores estes Para porção de
200ml. Possuir registro de inspeção no ministério da
agricultura / SIF / DIPOA
Maionese com teor reduzido de lipídios: Produto na
forma cremosa, homogênea, sem separação de
líquido, obtida de óleo vegetal alimentício e ovos,
açúcar, sal, suco de limão, vinagre, EDTA – Fórmula
devidamente registrada, com características físicas,
químicas e biológicas e de embalagem conforme
determina a legislação vigente. Embalado em pote
500 g. Rotulagem perfeitamente dentro dos padrões
da legislação. Validade mínima de 6 meses, e
fabricação de até 30 dias da entrega
Margarina com sal, 0% gordura trans, 65% lipídios,
para uso culinário, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveisembalagem de polietileno leitoso e resistente,
apresentando vedação adequada. Embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote. Deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir da data da
entrega, com registro no ministério da agricultura,
SIF/DIPOA. Embalagem de 500g. Equivalente ou
superior a qualy
Milho de pipoca, grãos de 1º qualidade, beneficiado,
limpo, embalagem prima saco de polietieno, selado,
contendo de 0,5. Rotulo. Deve atender a legislação
vigente

28

Unid

20

R$ 1,08

R$ 21,60

Unid
Unid
Litros

300
10
90

R$ 1,80
R$ 3,83
R$ 3,01

R$ 539,00
R$ 38,27
R$ 270,90

Kg

5

R$ 8,26

R$ 41,32

Kg

25

R$ 10,16

R$ 254,08

Pct

15

R$ 2,89

R$ 43,40
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Milho Verde em conserva com peso líquido drenado
de 200g:Deverá apresentar cor, odor e sabor
característicos do produto, com textura macia. Não
deverá conter aditivos químicos. O rótulo deverá
apresentar informação nutricional, data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12
meses. Se em latas, as mesmas não devem estar
amassadas e nem conter ferrugem.
Mistura para bolo sabor chocolate: Mistura para
bolo, com farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, óleo vegetal refinado, leite em
pó, estabilizante lecitina de soja (INS 322, ovo em pó,
sal, fermento em pó), sabor chocolate, embalagem
plástica leitosa contendo 400g, prazo mínimo de
validade de 06 meses, a partir da data de entrega.

Lata

10

R$ 6,26

R$ 62,63

Pct
400g

35

R$ 3,36

R$ 117,60

35

Mistura para bolo sabor comum: Mistura para bolo,
com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, óleo vegetal refinado, leite em pó,
estabilizante lecitina de soja (INS 322, ovo em pó,
sal, fermento em pó), sabor chocolate, embalagem
plástica leitosa contendo 400g, prazo mínimo de
validade de 06 meses, a partir da data de entrega.

Pct

20

R$ 3,26

R$ 65,20

36

Óleo de soja: Alimentício. Produto refinado e de
acordo com os padrões legais. Deverá conter
vitamina E, e ser acionado em embalagens plásticas
de 900ml. Validade mínima de 04 meses, e
fabricação de até 30 dias da entrega

Unid

25

R$ 3,73

R$ 93,17

37
38
39
40

Ovo
Pacotes de guardanapos branco pequeno
Pães para cachorro quente pequeno
Pão de Forma Fatiado Integral : Pão com massa de
farinha de trigo especial, farinha de trigo integral,
água, fermento biológico , açúcar entre outros. Não
deve apresentar tamanho irregular e não integridade
da massa (esfarelando ao toque dos dedos) e
amassamento do produto. O pão não deverá estar
amassado, queimado ou com manchas escuras na
parte inferior do pão (evidência de fôrmas sujas).
Embalagem: Acondicionada em pacotes de
polietileno transparente resistente, contendo 1
unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O
pacote deverá estar fechado e rotulado com data de
fabricação e prazo de validade. Prazo de Validade:
Mínimo de 4 dias. Data de Fabricação: Máximo de 1
dia.

Dúzia
Unid
Kg
Pct
500g

50
10
50
10

R$ 5,16
R$ 2,00
R$ 9,50
R$ 4,98

R$ 258,00
R$ 19,97
R$ 474,75
R$ 49,80
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Pão de queijo assado, tamanho mini, deverá ser
entregue quente

kg

80

R$ 24,00

R$ 1.919,60

42

Pão de sal- tipo francês, de 50 (cinquenta) gramas,
de primeira qualidade e em conformidade com as
exigências da ANVISA. Composição: farinha de trigo,
fermento biológico, sal, gordura vegetal hidrogenada
e açúcar; forma de fornecimento: deve apresentar
aspecto crocante, miolo poroso e elástico, não deve
apresentar casca tostada em excesso, e não deve
conter bromato de potássio. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cozido. O pão deve ser fabricado
com matérias primas de primeira qualidade, isentos
de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado
de conservação e também deve ter tamanho padrão.

Kg

110

R$ 10,00

R$ 1.099,45

43

Peito de frango de primeira qualidade, congelado,
embalado em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, peso, prazo de
validade, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura.
Pimentão
Pirulito de morango
Pratinhos para bolo de plástico descartável
Presunto
Queijo Mussarela fatiado: Deve ser preparado com
leite e/ou leite reconstituído (integral),
semidesnatado, desnatado e/ou soro lácteo,
pasteurizados, e coagulante apropriado (de natureza
física e/ou química e/ou bacteriana e/ou
enzimática). Deverão ser produzidos de acordo com
o regulamento técnico de identidade e qualidade de
queijos (Portaria nº 146 de 07 de março de 1996),
estarem registrados, no mínimo, no órgão municipal
de inspeção competente. Os produtos de origem
animal devem possuir o carimbo do Serviço de
Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção do
Paraná ( SIP) ou Serviço Inspeção Municipal (SIM), e
estar em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Não pode conter: óleo, gordura vegetal
hidrogenada, amidos ou farinhas.

Kg

10

R$ 8,29

R$ 82,93

Kg
Unid
unid
kg
Kg

5
1000
200
10
15

R$ 5,16
R$ 0,30
R$ 2,33
R$ 18,45
R$ 25,63

R$ 25,80
R$ 300,00
R$ 466,67
R$ 184,50
R$ 384,45

Refrigerante guaraná de 2Litros, entrega sempre
gelado

Unid

400

R$ 4,16

R$ 1.664,00

44
45
46
47
48

49

30
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Sal refinado e iodado beneficiado e isento de sais de
cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e
fragmentos de conchas. Produzido e embalado em
conformidade com a legislação vigente. Embalagem
primária: pacotes com 01kg. Validade superior a 06
meses a partir da data da entrega

Kg

5

R$ 1,76

R$ 8,82

51

Salsicha para cachorro quente- Tipo Hot Dog,
produto a base de carne bovina com condimentos
triturados e cozidos. O produto deverá estar
acondicionado em sistema cry-o-vac, pesando até 3
(três) kg por embalagem. As embalagens devem
conter especificações do produto conforme a
legislação vigente e seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC
nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. Prazo de validade
mínimo de 3 meses a partir da data da entrega pelo
fornecedor.
Saquinhos para cachorro quente
Suco Concentrado, sabor caju, embalado em garrafas
pet ou vidro de 500mL ou 1l. Composição mínima:
água, suco de uva concentrado e integral.
Pasteurizado e homogeneizado, não fermentado,
não alcoólico. Não deve conter glúten nem adição de
açúcar. Rendimento de pelo menos 4,5 litros por
500mL de suco. A embalagem deverá declarar a
marca, nome e endereço do fabricante, prazo de
validade, lote, número do registro no órgão
competente. Validade mínima de 6 meses. Aceitáveis
como conservantes: metabissulfito e benzoato de
sódio; acidulante: ácido cítrico

Kg

25

R$ 6,99

R$ 174,75

Unid
Unid

1000
26

R$ 5,00
R$ 5,66

R$ 5.000,00
R$ 147,25

Suco Concentrado, sabor maracujá, embalado em
garrafas pet ou vidro de 500mL ou 1l. Composição
mínima: água, suco de uva concentrado e integral.
Pasteurizado e homogeneizado, não fermentado,
não alcoólico. Não deve conter glúten nem adição de
açúcar. Rendimento de pelo menos 4,5 litros por
500mL de suco. A embalagem deverá declarar a
marca, nome e endereço do fabricante, prazo de
validade, lote, número do registro no órgão
competente. Validade mínima de 6 meses. Aceitáveis
como conservantes: metabissulfito e benzoato de
sódio; acidulante: ácido cítrico.

Unid

26

R$ 12,30

R$ 319,71

52
53

54
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Suco Concentrado, sabor uva, embalado em garrafas
pet ou vidro de 500mL ou 1l. Composição mínima:
água, suco de uva concentrado e integral.
Pasteurizado e homogeneizado, não fermentado,
não alcoólico. Não deve conter glúten nem adição de
açúcar. Rendimento de pelo menos 4,5 litros por
500mL de suco. A embalagem deverá declarar a
marca, nome e endereço do fabricante, prazo de
validade, lote, número do registro no órgão
competente. Validade mínima de 6 meses. Aceitáveis
como conservantes: metabissulfito e benzoato de
sódio; acidulante: ácido cítrico.

Unid

26

R$ 9,23

R$ 239,98

56

Suco pronto concentrado de goiaba gelado caixa de
1L
Suco pronto concentrado de laranja gelado caixa de
1L
Suco pronto concentrado de pêssego gelado caixa de
1L
Tomate
Torta de frango salgada

Unid

20

R$ 6,26

R$ 125,27

Unid

20

R$ 4,93

R$ 98,60

Unid

20

R$ 4,93

R$ 98,60

Kg
Kg

20
30

R$ 4,43
R$ 30,00

R$ 88,60
R$ 899,85
R$ 44.972,23

57
58
59
60

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 48.472,33 (quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e
dois reais e trinta e três centavos)
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Processo nº 057/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(nome da empresa), CNPJ nº. _______________, sediada na rua _______________,
(Cidade/Estado), declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de
habilitação estabelecidos no presente edital, do Pregão Presencial nº 028/2018 –
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Data: _______________
Assinatura: _______________
Nome do declarante: ________________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2018
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018

ANEXO III

MODELO DE CREDENCIAMENTO

_______________,

inscrita

no

CNPJ

sob

nº.

_______________,

sediada

na

_______________, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ________________ , portador
da

cédula

de

identidade

RG

_______________,

residente

e

domiciliado

na

_______________, inscrito no CPF sob o nº. _______________, detentor de amplos
poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios,
confere-os à _______________, portador da cédula de identidade RG _______________,
e inscrito no CPF sob o nº. _______________ , com o fim específico de representar a
outorgante perante (nome da entidade contratante), no Pregão Presencial nº. 029/2018 –
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018, podendo assim retirar editais, propor seu
credenciamento e realizar oferta em lances verbais em nome da representada, e, ainda,
assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar
compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel
cumprimento do presente mandado.

(Nome do município), __ de _________ de 2018.

Outorgante
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2018
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018

ANEXO IV
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
Data: _____
Pregão Presencial nº. 029/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 003/2018
Ao
Município de Goianá
A/C: Senhora Pregoeira
Prezado Senhor,
A empresa _______________, com sede na rua _______________ , nº. ____ , inscrita no
CNPJ sob o nº. _______________, abaixo assinada por seu representante legal,
interessada na participação do presente pregão, propõe a esse (nome da entidade
contratante) o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente
proposta comercial, nas seguintes condições:
ITEM

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM

UND

QTD

1

Acém moído - carne bovina de segunda embaladas em
sacos resistentes com peso de 1kg produto SIF/IMA limpa resfriada a uma temperatura de 4° apresentando
no máximo 15% de gordura e 3 % de aponeurose, isenta
de cartilagens e ossos , manipulada em boas condições
higiênicas, é necessário apresentação do certificado
sanitário do produto ou algum documento que comprove
a origem da carne, submetido a inspeção.

Unid

40

35

MARCA MEDIA

TOTAL
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Achocolatado: em pó de preparo instantâneo, fonte de 07
vitaminas, aromatizado artificialmente, contendo açúcar,
cacau, maltodextrina (extrato de malte), estabilizantes,
aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Deve
conter 30% de cacau. Em embalagem de 400g. Deve
conter o registro no MS, data de fabricação com prazo de
validade e numero de lote aparentes, constando no rótulo
declaração ou certificado do tipo do produto. Na entrega,
somente será aceito o produto que tenha data de
validade de , no mínimo, 06 meses.

Pct

6

3

Açúcar cristal: Contendo sacarose, peneirado, originário
do suco de cana, livre de fermentação, isento de matérias
terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo
aproximadamente 99,2% de glicídios, rotulada de acordo
com a legislação vigente. O produto e a embalagem
devem obedecer à legislação vigente. Validade mínima de
06 meses, e fabricação de até 30 dias da entrega

Kg

1.830

4
5
6

Água mineral, sem gás, galão 20l
Alho
Atum sólido em óleo comestível, embalado em lata de
170g com peso drenado de no mínimo 120 g , com
validade mínima de 12 meses da entrega

Galão 350
Kg
15
Lata
10

7

Azeitona verde em conserva sem caroço, de coloração
uniforme, graúda selecionadas, inteiras, imersa em
liquido, de boa qualidade. Embalagem de 100 a 500 g
contendo impressos todos os dados do fabricante como
data de validade, data de fabricação, peso liquido, nº lote,
registro no MS, validade mínima de 01 ano.

Kg

2

8
9
10

Bala de frutas sortidas
Biscoito de polvilho
Biscoito doce amanteigado, sabores e formatações
diversas (chocolate, coco, baunilha, leite, etc.),
composição básica farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas,
acondicionado em saco plástico impermeável, fechado,
reembalado em caixa de papel vedada, com 400 gramas
com sub embalagens internas. As embalagens devem
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de validade, quantidade de produto. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Kg
Pct
Kg

15
20
30

36
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Biscoito maisena com 0% gordura trans fabricados com
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico.
Embalagem: saco de polietileno atóxico, dupla
embalagem, transparente , resistente, lacrado, contendo
peso liquido de ate 500 g, prazo de validade no mínimo 3
meses a partir da entrega, deve ser rotulado de acordo
com legislação vigente

Pct
400g

65

12

Biscoito tipo cream cracker pacote de 200 a 400g g com
0% gordura trans, fabricado com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em
perfeito estado de conservação. São rejeitados os
biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de
caracteres organolépticos anormais. Não poderá
apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual
máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados).
Embalagem: Saco de polietileno atóxico, dupla
embalagem, transparente, resistente, lacrado,

Pct

20

13
14

Bolo comum sem recheio
Bolo de chocolate sem recheio com cobertura de
chocolate

Kg
Kg

35
35

15

Bombom de qualidade igual ou superior a Sonho de Valsa

Kg

10

16

Café torrado e moído, tipo superior, embalado a vácuo,
100% de café arábica, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, com prazo de
validade não inferior a seis meses da data de entrega.
Com selo de pureza da associação brasileira de indústria
do café-abic, na ausência deste, será facultado à licitante
apresentar laudo de análise do produto ofertado, emitido
por laboratório habilitado pela REBLAS/ANVISA, ou então
por instituto especializado, credenciado pela ABIC no
programa “Nível Mínimo de Qualidade”, comprovando as
características mínimas de qualidade exigidas, com
identificação do produto
Cebola
Coco ralado 100g
Copo descartável transparente 200 ml
Copos de água mineral, sem gás, gelado

Kg

710

Kg
Unid
Pct
Unid

10
5
30
5000

17
18
19
20
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Creme de leite – 100% de origem animal, acondicionado
em lata ou embalagem longa vida, pesando de 200 a 395
g. Apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade peso do produto e
deverá atender as exigências do ministério da agricultura
e DIPOA e do regulamento da inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem animal. Prazo de validade
mínimo de 6 meses a partir data de entrega.

Unid

15

22

Extrato de tomate simples e concentrado, elaborado com
frutos sadios, limpos e sem sementes. Isento de
fermentações. Deve apresentar cor, sabor, odor
característico, consistência pastosa, embalado em latas
ou embalagem com peso líquido de 840 g. Validade
mínima de 6 meses, e fabricação de até 30 dias da
entrega.

Lata

30

23

Extrato de tomate simples e concentrado, elaborado com
frutos sadios, limpos e sem sementes. Isento de
fermentações. Deve apresentar cor, sabor, odor
característico, consistência pastosa, embalado em latas
ou embalagem com peso líquido de 840 g. Validade

Unid

30

24
25
26

Galões de água 20 Litros
Garfinhos pequenos de plástico descartável
Gelatina, pó, sabor morango. Embalagem resistente,
atóxica com informações nutricionais, data de fabricação,
prazo de validade e número de lotes aparentes com
registro no MS. Validade superior a 06 meses a partir da
data da entrega pelo fornecedor.

Unid
Unid
Unid

20
200
20

27
28
29

Iogurte morango 120 ml
Leite Condensado
Leite UHT/UAT, integral, teor de gordura mínima de 3%,
validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega,
embalagem primária composta por caixa cartonada e
aluminizada, contendo 1 litro. Deve possuir teor máximo
de sódio de 138 Mg e teor de cálcio- mínimo 210mg,
valores estes Para porção de 200ml. Possuir registro de
inspeção no ministério da agricultura / SIF / DIPOA

Unid
Unid
Litros

300
10
90
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Maionese com teor reduzido de lipídios: Produto na
forma cremosa, homogênea, sem separação de líquido,
obtida de óleo vegetal alimentício e ovos, açúcar, sal,
suco de limão, vinagre, EDTA – Fórmula devidamente
registrada, com características físicas, químicas e
biológicas e de embalagem conforme determina a
legislação vigente. Embalado em pote 500 g. Rotulagem
perfeitamente dentro dos padrões da legislação. Validade
mínima de 6 meses, e fabricação de até 30 dias da
entrega
Margarina com sal, 0% gordura trans, 65% lipídios, para
uso culinário, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras
características indesejáveis- embalagem de polietileno
leitoso e resistente, apresentando vedação adequada.
Embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data da entrega, com registro no
ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 500g.
Equivalente ou superior a qualy

Kg

5

Kg

25

32

Milho de pipoca, grãos de 1º qualidade, beneficiado,
limpo, embalagem prima saco de polietieno, selado,
contendo de 0,5. Rotulo. Deve atender a legislação
vigente

Pct

15

33

Milho Verde em conserva com peso líquido drenado de
200g:Deverá apresentar cor, odor e sabor característicos
do produto, com textura macia. Não deverá conter
aditivos químicos. O rótulo deverá apresentar informação
nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses. Se em latas, as mesmas não devem
estar amassadas e nem conter ferrugem.

Lata

10

34

Mistura para bolo sabor chocolate: Mistura para bolo,
com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, óleo vegetal refinado, leite em pó, estabilizante
lecitina de soja (INS 322, ovo em pó, sal, fermento em
pó), sabor chocolate, embalagem plástica leitosa
contendo 400g, prazo mínimo de validade de 06 meses, a
partir da data de entrega.

Pct
400g

35

31

39
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Mistura para bolo sabor comum: Mistura para bolo, com
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, óleo vegetal refinado, leite em pó, estabilizante
lecitina de soja (INS 322, ovo em pó, sal, fermento em
pó), sabor chocolate, embalagem plástica leitosa
contendo 400g, prazo mínimo de validade de 06 meses, a
partir da data de entrega.

Pct

20

36

Óleo de soja: Alimentício. Produto refinado e de acordo
com os padrões legais. Deverá conter vitamina E, e ser
acionado em embalagens plásticas de 900ml. Validade
mínima de 04 meses, e fabricação de até 30 dias da
entrega

Unid

25

37
38
39
40

Ovo
Pacotes de guardanapos branco pequeno
Pães para cachorro quente pequeno
Pão de Forma Fatiado Integral : Pão com massa de farinha
de trigo especial, farinha de trigo integral, água,
fermento biológico , açúcar entre outros. Não deve
apresentar tamanho irregular e não integridade da massa
(esfarelando ao toque dos dedos) e amassamento do
produto. O pão não deverá estar amassado, queimado ou
com manchas escuras na parte inferior do pão (evidência
de fôrmas sujas). Embalagem: Acondicionada em pacotes
de polietileno transparente resistente, contendo 1
unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O
pacote deverá estar fechado e rotulado com data de
fabricação e prazo de validade. Prazo de Validade:
Mínimo de 4 dias. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia.

Dúzia
Unid
Kg
Pct
500g

50
10
50
10

41

Pão de queijo assado, tamanho mini, deverá ser entregue
quente

kg

80

42

Pão de sal- tipo francês, de 50 (cinquenta) gramas, de
primeira qualidade e em conformidade com as exigências
da ANVISA. Composição: farinha de trigo, fermento
biológico, sal, gordura vegetal hidrogenada e açúcar;
forma de fornecimento: deve apresentar aspecto
crocante, miolo poroso e elástico, não deve apresentar
casca tostada em excesso, e não deve conter bromato
de potássio. Será rejeitado o pão queimado ou mal
cozido. O pão deve ser fabricado com matérias primas de
primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos
e em perfeito estado de conservação e também deve ter
tamanho padrão.

Kg

110

40
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Peito de frango de primeira qualidade, congelado,
embalado em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, peso, prazo de validade, de acordo com
as Portarias do Ministério da Agricultura.

Kg

10

44
45
46
47
48

Pimentão
Pirulito de morango
Pratinhos para bolo de plástico descartável
Presunto
Queijo Mussarela fatiado: Deve ser preparado com leite
e/ou leite reconstituído (integral), semidesnatado,
desnatado e/ou soro lácteo, pasteurizados, e coagulante
apropriado (de natureza física e/ou química e/ou
bacteriana e/ou enzimática). Deverão ser produzidos de
acordo com o regulamento técnico de identidade e
qualidade de queijos (Portaria nº 146 de 07 de março de
1996), estarem registrados, no mínimo, no órgão
municipal de inspeção competente. Os produtos de
origem animal devem possuir o carimbo do Serviço de
Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção do Paraná (
SIP) ou Serviço Inspeção Municipal (SIM), e estar em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Não
pode conter: óleo, gordura vegetal hidrogenada, amidos
ou farinhas.

Kg
Unid
unid
kg
Kg

5
1000
200
10
15

49
50

Refrigerante guaraná de 2Litros, entrega sempre gelado
Sal refinado e iodado beneficiado e isento de sais de
cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e
fragmentos de conchas. Produzido e embalado em
conformidade com a legislação vigente. Embalagem
primária: pacotes com 01kg. Validade superior a 06 meses
a partir da data da entrega

Unid
Kg

400
5

51

Salsicha para cachorro quente- Tipo Hot Dog, produto a
base de carne bovina com condimentos triturados e
cozidos. O produto deverá estar acondicionado em
sistema cry-o-vac, pesando até 3 (três) kg por
embalagem. As embalagens devem conter especificações
do produto conforme a legislação vigente e seguir os
padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução
RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. Prazo de validade
mínimo de 3 meses a partir da data da entrega pelo
fornecedor.

Kg

25

52

Saquinhos para cachorro quente

Unid

1000
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Suco Concentrado, sabor caju, embalado em garrafas pet
ou vidro de 500mL ou 1l. Composição mínima: água, suco
de uva concentrado e integral. Pasteurizado e
homogeneizado, não fermentado, não alcoólico. Não
deve conter glúten nem adição de açúcar. Rendimento de
pelo menos 4,5 litros por 500mL de suco. A embalagem
deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante,
prazo de validade, lote, número do registro no órgão
competente. Validade mínima de 6 meses. Aceitáveis
como conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio;
acidulante: ácido cítrico

Unid

26

54

Suco Concentrado, sabor maracujá, embalado em
garrafas pet ou vidro de 500mL ou 1l. Composição
mínima: água, suco de uva concentrado e integral.
Pasteurizado e homogeneizado, não fermentado, não
alcoólico. Não deve conter glúten nem adição de açúcar.
Rendimento de pelo menos 4,5 litros por 500mL de suco.
A embalagem deverá declarar a marca, nome e endereço
do fabricante, prazo de validade, lote, número do registro
no órgão competente. Validade mínima de 6 meses.
Aceitáveis como conservantes: metabissulfito e benzoato
de sódio; acidulante: ácido cítrico.

Unid

26

55

Suco Concentrado, sabor uva, embalado em garrafas pet
ou vidro de 500mL ou 1l. Composição mínima: água, suco
de uva concentrado e integral. Pasteurizado e
homogeneizado, não fermentado, não alcoólico. Não
deve conter glúten nem adição de açúcar. Rendimento de
pelo menos 4,5 litros por 500mL de suco. A embalagem
deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante,
prazo de validade, lote, número do registro no órgão
competente. Validade mínima de 6 meses. Aceitáveis
como conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio;
acidulante: ácido cítrico.

Unid

26

56
57
58
59
60

Suco pronto concentrado de goiaba gelado caixa de 1L
Suco pronto concentrado de laranja gelado caixa de 1L
Suco pronto concentrado de pêssego gelado caixa de 1L
Tomate
Torta de frango salgada

Unid
Unid
Unid
Kg
Kg

20
20
20
20
30

42

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ-MG
Av. 21 de Dezembro , nº. 850 – Goianá-MG - CEP: 36.152-000
E-mail: licitagoiana@gmail.com
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas
determinações, bem como, informamos que, nos preços propostos, estão incluídos todos
os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.
Data: _____
Assinatura: _______________
Nome do representante legal do proponente: _______________
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Processo nº 057/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2018
REGISTRO DE PREÇOS 003/2018

ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos ____________ dias do mês de _________de 2018, o Município de Goianá Estado de
Minas Gerais com sede na Av. Avenida 21 de Dezembro, nº 850, Bairro Centro, Goianá,
Mina Gerais, CEP: 36-152-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.611.137/0001-45 a seguir
denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado pelo Sr.
Estevam de Assis Barreiros, Prefeito do Município de Goianá, CPF/MF n° 855.974.73700, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 029/2018, cujo objetivo fora a formalização de registro
de preços para a serviços de aquisição de gêneros alimentícios para as secretarias de
Goianá para atendimento à todas as secretarias, processada nos termos do Processo
Administrativo nº 057/2018, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional
às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto
Federal 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o
registro de preços objetivando a AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA AS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOIANÁ, cujos quantitativos, especificações, preços
e fornecedor foram previamente definidos, através do procedimento licitatório em
epígrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES E FORNECEDORES:
1) Integra a presente ARP na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, a Prefeitura
Municipal de Goianá, localizado Av. Avenida 21 de Dezembro, nº 850, Bairro Centro,
Goianá, Mina Gerais, CEP: 36.152-000
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2) Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação, desde que aceitas
e formalizadas as exigências da Lei.
3) Integra a presente ARP na qualidade de FORNECEDOR as empresas:
Empresa:
CN.PJ:
Telefone:
Endereço:
Empresa:
CN.PJ:
Telefone:
Endereço:
Empresa:
CN.PJ:
Telefone:
Endereço:

4) Nos termos do Art. 11 do Decreto Federal 7.892/2013, será incluído nesta ata, o
registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor, conforme Mapa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, obriga-se a:
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a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos
fornecedores, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Convocar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de
empenho;
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas
certidões ou documentos vencidos.
d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
e) Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao
interesse em fornecimento das peças a outros órgãos da Administração Pública que
externem a intenção de utilizar a presente ARP;
f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e
na presente ARP;
g) Designar a conferencia das peças ao Setor de Transporte será responsável pelo
recebimento e controle;
h) É de competência do órgão gerenciador a obrigação de aplicar a sanção em caso de
restar inobservado algum compromisso assumido com a assinatura da ata, seja em
relação ao órgão participante do sistema ou a ele aderente;
h.1) Será do órgão contratante (gerenciador, participante ou aderente, a depender do
caso) a competência para a imposição de sanções administrativas acaso inadimplida
alguma obrigação em momento posterior à celebração do contrato. Em sendo o
contratante órgão participante ou aderente, o órgão gerenciador deverá ser informado do
inadimplemento para que sejam observados os respectivos impactos em face da ata de
registro de preços, como o seu cancelamento.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Atender às solicitações da Prefeitura Municipal de Goianá dentro de, no máximo, 05
(cinco) dias uteis da requisição do setor competente.;
b) Atender às Notas de Autorização de Fornecimento (NAF´s) para emissão das notas
fiscais, no estrito termo de sua emissão, principalmente em relação aos quantitativos
solicitados, sob pena de aplicação das penalidades previstas nesta Ata.
c) Prestar os serviços constantes no objeto licitado de forma fracionada, conforme
solicitações da Administração, nos prazos e condições estabelecidos no Edital ;
d) Informar a Administração imediatamente os motivos impeditivos da prestação dos
serviços;
e) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) Manter-se, durante toda a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações
assumidas e todas as condições exigidas na fase de habilitação do Pregão Presencial
029/2018.
g) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) a
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
h) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador, participante e não
participante(s), e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas
na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
i) Informar imediatamente ao Órgão Gerenciador em caso de eventuais reduções de
preços dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de doze meses, a contar da data da
sua assinatura.
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CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO FORNECEDOR
Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos materiais registrados
nesta Ata encontram-se indicados na proposta que consta no procedimento realizado, em
resumo no quadro abaixo:
Empresa:
CN.PJ:
Telefone:
Endereço:
ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR

______

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a emissão das Notas de
Autorização de Fornecimento emitidas pela Administração, mediante a apresentação da
respectiva N.F (nota fiscal) e assinatura dos empenhos;
b) O pedido de pagamento deverá ser apresentado no Setor de Financeiro, acompanhado
de Nota Fiscal/Fatura e comprovante dos preços através de cópia da tabela, fornecendo
inclusive a conta jurídica exclusivamente em nome da empresa na qual deseja receber o
referido pagamento, com a identificação da instituição financeira, nome e prefixo da
agência correspondente;
c) A Nota Fiscal/Fatura será analisada pelo respectivo Gestor e atestada, se for o caso;
d) O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta/nota
de empenho, sob pena de não ser efetuado o pagamento;
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e) Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
f) Os pagamentos serão efetivados até 30 (trinta) dias após o empenho da Nota Fiscal
realizado pelo Setor de Contabilidade do Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA
A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a
firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico
para determinada aquisição, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso
de igualdade de condições, a preferência.
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE
Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor(es), como também as possíveis alterações da
presente ARP, serão publicadas no site oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO
FORNECEDOR
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as
condições da presente ARP;
b) Recusar-se a retirar a nota de empenho nos prazos estabelecidos, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) Der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro
de Preços;
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
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f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
g) Em razões de interesse público, devidamente justificadas.
h) Não fornecer os materiais em compatibilidade com as condições de quantidade e
qualidade;
II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito,
comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências neste Registro de Preços,
tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo único – o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com
despacho fundamentado do Secretário de Administração do ÓRGÃO GERENCIADOR.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DO CANCELAMENTO DO
REGISTRO
a) A Administração poderá aplicar ao FORNECEDOR as penalidades previstas no artigo
20 do Decreto nº 033/2016, A Administração poderá, ainda, a seu critério, utilizar-se
subsidiariamente das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, no que couber.
b) Com fundamento no art. 20 da do Decreto nº 033/2016, ficará impedida de licitar e
contratar com O Município de Goianá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
demais cominações legais e de multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre
o valor do item(s)/contratação, a Contratada que:
b.1) Apresentar documentação falsa;
b.2) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
b.3) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
b.4) Comportar-se de modo inidôneo;
b.5) Fizer declaração falsa; e
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b.6) Cometer fraude fiscal.
c) Para os fins da alínea “b.4”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts.
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
d) A Contratada ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação,
com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/93, à seguinte penalidade:
e) As multas moratória e compensatória poderão ser cumuladas com as sanções
previstas na alínea “a”.
f) A aplicação das multas compensatória e moratória serão publicadas na Imprensa Oficial
do Município (Quadro de Avisos), devendo a intimação da apenada dar-se por meio de
notificação;
g) As sanções estabelecidas nesta cláusula são da competência exclusiva da autoridade
designada nos normativos internos da Administração, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da efetiva notificação.
h) A autoridade competente, na aplicação das penalidades previstas nesta cláusula,
deverá levar em consideração a gravidade da conduta da Contratada, o caráter educativo
da pena, bem como o dano causado ao Contratante, observados os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade, da prevalência e indisponibilidade do interesse
público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
i) O valor da multa moratória ou compensatória, nos termos do artigo 86, § 3º da LLC,
poderá ser descontado dos créditos da Contratada, da garantia contratual ou cobrado
judicialmente, nesta ordem.
j) O recolhimento do valor da multa, moratória ou compensatória, deverá ser feito no
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da intimação da aplicação da sanção, sob
pena de seu desconto ser efetuado conforme item anterior, acrescida de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês.
k) As penalidades estabelecidas nestas cláusulas deverão ser registradas no Setor de
Compras e Jurídico do Município de Goianá.
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l) Caso seja constatada a irregularidade fiscal durante a vigência da ARP, a Administração
notificará o Fornecedor para providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias.
Persistindo a irregularidade serão adotadas providências no sentido de rescindir a
avença;
CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO
A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos
a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Processo Administrativo nº 057/2018;
b) Edital do Pregão Presencial nº 029/2018 e anexos;
c) Proposta Comercial da FORNECEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FORO
Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o
foro da Comarca de Rio Novo - Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
Nada

mais

havendo

a

tratar

eu,

Monique

de

Aquino

Alves,

Pregoeira

, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.

____________________________________________
Estevam de Assis Barreiros
Prefeito Municipal
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LICITANTE

53

ASSINATURA

