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PREGAO PRESENCIAL N° 009/2022 - REGISTRO DE PRE^OS 

MENOR PRECO FOR ITEM
EDITAL

OBJETO: REGISTRO DE PRE^OS PARA AQUISI^AO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE FORMA PARCELADA.

DATA DA ABERTURA: 09 DE MAIO DE 2022, AS 08:00 HORAS. (MS)

PREAMBULO

DA REGENCIA 

DO OBJETO
DAS CONDigOES DE PARTICIPAgAO 

DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

DA PROPOSTA
DO JULGAMENTO E CLASSIFICAgAO DAS PROPOSTAS 

DA HABILITAgAO E SEU JULGAMENTO 

DA AMOSTRA
DO RECURSO E DA IMPUGNAgAO
DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS
DA ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO
DA CONTRATAgAO
DO PAGAMENTO
DA DOTAgAO ORgAMENTARIA

DAS DISPOSigOES FINAIS
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16.

ANEXOS:

• Anexo I - Termo de Referenda;
• Anexo II - Formulario Padronizado de Proposta;
• Anexo III — Declara9ao de Habilitate;
• Anexo IV - Declaragao de Fatos Supervenientes Impeditivos;
• Anexo V - Declarato nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui^ao Federal;
• Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Pre90s;
• Anexo VII - Minuta do Contrato;
• Anexo VIII - Modelo de Declara9ao de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte.
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MENOR PRECO POR ITEM

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI, por intermedio de sua Pregoeira Oficial, torna 
publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licita9ao na modalidade PREGAO 
PRESENCIAL. tipo menor prepo.

Abertura da sessao inicial do processo licitatorio acontecera as 08:00 h do dia 09 de Maio de 2022, na 
sala de Licitapoes - Avenida Reginald© Lemes da Silva n° 01, Bairro Centro CEP 79.215-000, DOIS 
IRMAOS DO BURITI - MS.

Caso a sessao publica de Pregao nao seja finalizada ate as 12:00 h da data prevista acima, a Pregoeira 
marcara para o dia seguinte a continuapao da sessao publica a partir das 08:00h, no mesmo enderepo.

1. DA REGENCIA LEGAL
1.1. Lei n° 8.666/93 e alterapoes;
1.2. Lei Federal n° 10.520/02;
1.3. Lei Complementar n° 123/06 e sua alterapao;
1.4. Decreto 183/2009,
1.5. Demais disposipoes contidas neste Edital.

2. DOOBJETO
O objeto da presente licitapao 6 a selepao da proposta mais vantajosa para Administrapao Publica, 
visando o REGISTRO DE PRE^OS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE FORMA PARCELADA.

2.1. O Registro de Prepos sera formalizado por intermedio da Ata de Registro de Prepos, na forma do 
Anexo VI, nas condipoes previstas neste edital.

2.2. A quantidade constante do Anexo I e para efeito de registro por unidade de prepo.

2.3. Os prepos registrados neste procedimento terao validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 
publicapao do extrato Ata de Registro de Prepos.

3. DAS CONDIgOES DE PARTICIPACAO
3.1. Detenha atividade pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;

3.1.1. Atenda aos requisites e exigencias constantes deste Edital e seus anexos;

3.2. Nao poderao concorrer neste Pregao:

3.2.1. Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituipao;

3.2.2. Empresa que esteja suspensa de participar de licitapao realizada pelo Municipio de Dois Irmaos do 
Buriti/MS.
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3.23. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administrasao Publica Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos da puni9ao;
3.2.4. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida por servidor ou dirigente 
de orgao da entidade contratante ou responsavel pela licitapao, nos termos do art. 9°, Inciso III, da Lei 
Federal n° 8.666/93;

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENT ANTES
4.1. Para fins de credenciamento junto a Pregoeira e Equipe de Apoio, a licitante devera enviar um 
representante munido de documento que o credencie a participaQao, respondendo este pela 
representada, devendo, ainda, no horario indicado no preambulo deste Edital, identificar-se exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.2. O Credenciamento far-se-a mediante a apresenta^ao dos seguintes documentos:

4.2.1. No caso de diretor, socio ou proprietario da empresa licitante que comparecer ao local, devera 
comprovar a representatividade por meio da apresenta9ao: de ato constitutive, estatuto ou contrato social, 
do documento de elei9ao de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no 
cartorio de pessoas juridicas, conforme o caso (copia autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que a 
Pregoeira podera autenticar a partir do original, no momento do credenciamento.

4.2.2. Tratando-se de procurador devera apresentar instrumento publico ou particular de procura9ao, 
com firma reconhecida em cartorio, com poderes expresses para formular ofertas e lances de pre9os e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima, que comprove os poderes do mandante 
para a outorga.

4.2.3. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de representa9ao para 
itens distintos.

4.3. No momento do credenciamento devera ser apresentada Declara9ao de Habilita9ao confonne Anexo 
III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, dando ciencia de que cumprem 
plenamente os requisites da habilita9ao, podendo o credenciado ou representante preencher a declara9ao no 
momento da abertura da sessao.

4.4. A empresa licitante somente podera se pronunciar atraves de seu representante credenciado e 
ficara obrigada pelas declara9des e manifesta9oes do mesmo.

4.5. O representante legal da licitante que nao se credenciar perante a Pregoeira e Equipe de Apoio ou 
cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficara impedido de participar das fases de lances 
verbais, de negocia9ao de pre90s, de declarar a inten9ao de interpor recurso, enfim, para representar a 
licitante durante a reuniao de abertura dos envelopes Proposta ou Documenta9ao relativa a este Pregao, 
caso em que sera mantido o seu pre90 apresentado na proposta escrita, para efeito de ordena9ao das 
propostas e apura9ao do menor pre90.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar n° 
123/06 e devido a necessidade de identifica9ao pela Pregoeira, deverao credenciar-se acrescidas das 
expressoes “ME” ou “EPP” a sua firma ou denomina9ao e apresentar a DECLARA^AO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
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ANEXO VIII, assimda pelo seu proprietario ou socios e contador rcsponsavel pela escritwagao da 
empresa devidamente registrado no orgdo Regulador, acompanhada da Certidao Simplificada da 
Junta Comercial da sede da licitantc.

4.7. O descumprimento do disposto acima, sem prejui'zo das sat^oes cabiveis, caracterizara renuncia 
expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira. dos beneficios da Lei Complementam0 123/06 
aplicaveis ao presente certame;

4.8. O representante podera ser substituido por outro devidamente cadastrado;

4.9. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante;

A nao apresenta^ao ou a nao incorporate do documento de credenciamento nao inabilitara a4.10.
licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

Caso o proponente nao comparefa, mas envie toda a documenta<?ao necessaria dentro do4.11.
prazo estipulado, participara do Pregao com a primeira proposta apresentada quando do inicio dos 
trabalhos. devendo estar ciente que estara renunciando a fase de lance, de negociato e a interposigao 
de recursos.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1. Ate o dia, hor&rio e local fixados no preambulo deste Edital, a licitante devera apresentar a Equipe 
de Apoio, juntamente com a Declarato de Habilitapao (conforme Anexo III), a proposta escrita e a 
documentato, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes 
extemas e frontais, em caracteres destacados, alem da razao social do licitante, se os mesmos nao 
forem timbrados, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS 
IRMAOS DO BURITI-MS 

PREGAO PRESENCIAL N° 009/2022 
REGISTRO DE PRE^OS 

ENVELOPE - 02 
POCUMENTACAO________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS 
IRMAOS DO BURITI-MS 

PREGAO PRESENCIAL N° 009/2022 
REGISTRO DE PRE^OS 

ENVELOPE - 01 
PROPOSTA

6. DA PROPOSTA

6.1. As propostas comerciais deverao ser preenchidas, em uma via, com suas paginas rubricadas e a 
ultima assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acrescimos, borroes, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissoes, sob pena de desclassificato, salvo se, inequivocamente, tais falhas 
nao acarretarem lesoes a direito dos demais licitantes, prejui'zo a Administrapao ou nao impedirem a 
exata compreensao de seu conteudo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital.

6.1.1. A proposta devera ser entregue impressa devendo center (Razao Social, numero do CNPJ, 
endere90, e meios de comunicato a distancia da licitante) e em arquivo disponibilizado pelo 
Departamento de Compras e Licita96es do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS. para 
preenchimento das propostas, em midia eletronica (pen drive), o qual devera ser solicitado atraves do 
e-mail: licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br.
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6.1.2. A licitante devera indicar o pre^o unitario por item, conforme Anexo II deste Edital e ao final 
com a indica9ao do total geral da proposta, em algarismo ou por extenso, os pregos para aquisi^ao dos 
materiais, assim como a marca do produto apresentado, quando for o caso);

6.1.3. Somente serao aceitos pre90S cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos 
arabicos.

6.1.4. Os precos deverao ser cotados com, no maximo, duas casas decimals, anos virgula.

6.1.5.0 valor do item informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE 
REFERENCIA DO RESPECTIVO ITEM, conforme Anexo I deste Edital.

6.1.6. A ultima folha devera estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante.

6.1.7. Deve indicar o prazo de entrega, nao superior a 03 (tres) dias uteis, apos a emissao da 
Autoriza9ao de Fomecimento, obedecido os pedidos por unidades de trabalho.

6.1.8. Deve informar o prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura dos envelopes de proposta.

6.2. A apresentado da proposta impiicara plena aceitado, por parte da licitante, das conduces 
estabelecidas neste edital.

6.3. E de inteira responsabilidade da proponente o pre90 e demais conduces apresentadas.

6.4. Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.7 e 6.1.8, nao estejam indicados na proposta, os 
mesmos serao considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento.

6.5. Nao se admitira proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que apresentar 
pre90s unitarios inexequiveis, simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pre9os de 
insumos e salaries de mercado acrescido dos respectivos encargos.

6.6. As Propostas de Pre9os deverao contemplar a totalidade dos quantitativos fixados para cada item 
constante do Anexo I deste edital.

7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1. No dia, hora e local designado no preambulo deste Edital, sera aberta sessao publica para 
processamento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documenta9ao de habilita9ao.

7.2. A Pregoeira procedera a abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta de Pre90S Escritas 
ordenando-as em ordem crescente de pre90S e, em seguida, fara uma analise previa dos pre9os, observando 
a exatidao das opera9oes aritmeticas que conduziram ao pre9o total, procedendo-se as corre96es de 
eventuais erros, tomando como corretos e adotando como criterio de aceitabilidade o “menor pre9o por 
item”.

7.3. Durante o julgamento e analise das propostas, sera verificada, preliminarmente, a conformidade 
das propostas apresentadas com os requisites estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para 
a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a 
esses requisites.
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7.4. Apos proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeira selecionara as propostas para 
fase de lances, observando os seguintes criterios:

a) Classificara a licitante autora da proposta de menor pre90 por item e todas aquelas apresentadas 
com pre^os sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), em relat^ao ao menor prej^o 
ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes 
participem da etapa de lances verbals.

b) Nao havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condi9ao definida na alinea anterior, serao 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, ate o maximo de 03 (tres), 
incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os prepos ofertados, observado o subitem 
6.1.5;

c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances, realizar- 
se a o sorteio para definir a ordem da apresenta^ao dos lances.

7.4.1. No caso de empate nos pre90s, serao admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do numero de licitantes.

7.5. A Pregoeira convocara as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresenta9ao de lances 
verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de 
maior pre9o, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.

7.6. A Pregoeira, antes da etapa de lances, podera estabelecer o intervalo minimo entre os lances, para 
agilizar a sessao.

7.7. Na fase de lances verbais sera permitido o uso de celulares pelos representantes para eventuais 
consultas telefonicas, os quais disporao ate o maximo de 03 (tres) minutos, por consulta.

7.8. Em observancia a Lei Complementar Federal n°123/2006 de 14.12.2006, na presente licita9ao sera 
assegurada, como criterio de desempate, preferencia de aquisi9ao para as microempresas e empresas 
de pequeno porte.

7.8.1. Entende-se por empate aquelas situa95es em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam superior ate 5% (cinco por cento) a proposta mais bem 
classificada.

7.9. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para 
apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo maximo de 5 
(cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.

7.9.2. Nao ocorrendo o registro de pre90s na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serao convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 7.8.1 deste Edital, na ordem 
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal 
n°l 23/2006 de 14.12.2006).
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7.9.3. Na hipotese do nao registro de prepos na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto licitado sera 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1° do art. 45 da Lei 
Complementar Federal n°123/2006 de 14.12.2006).

7.9.4. O disposto neste subitem somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§ 2° do art. 45 da Lei Complementar 
Federal n°123/2006 de 14.12.2006).

7.9.5. A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicara a 
exclusao da licitante da etapa de lances verbais e a manutenpao do ultimo prepo apresentado pela 
licitante, para efeito de ordenapao das propostas.

7.10. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as 
penalidades previstas neste Edital.

Nao havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, sera encerrada a etapa7.11.
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de MENOR PREQO POR ITEM.

Cumprido o disposto do item 7.11 para cada item, para tins de celeridade do processo, ser7.12.
aberto o envelope de habilitapao do licitante vencedor.

8. DA HABILITACAO E SEU JULGAMENTO

8.1. Para habilitapao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora da melhor 
oferta, devera comprovar, mediante apresentapao no ENVELOPE n° 02, os documentos a seguir 
relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferencia, na seguinte ordem. de forma a 
permitir a maior rapidez na conferencia e exame correspondentes:

8.1.1. Documentapao relativa a HABILITAQAO JURlDICA:

Registro comercial, no caso de empresa individual; oua)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterapoes ou a respectiva 
consolidapao, se houverem, devidamente registrado na junta comercial. em se tratando de 
sociedade comercial e, no caso de sociedade por apoes, acompanhado de documento de eleipao 
de seus administradores; ou ainda

b)

Inscripao do ato constitutivo registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, no 
caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleipao da diretoria em exercicio.

c)

No caso de Sociedades que envolvem outra empresa juridica como socia junta-se para a 
habilitapao o CNPJ da respectiva empresa.

d)

e) Decreto de autorizapao e ato de registro ou autorizapao para funcionamento expedido pelo 
6rgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, 
quando a atividade assim o exigir.

Obs.: os documentos elencados no subitem acima poderao ser dispensados caso tcnham
7
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sido apresentados na fase de credenciamento.

8.1.2. Documenta^ao relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

a) Prova de inscrisao no Cadastre Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda 
(CNPJ/MF);

b) Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) Certidao Negativa Conjunta abrangendo as Contributes Sociais - INSS, bem como Debitos 
relatives aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida pelo Ministerio da Fazenda 
(Procuradoria Gerai da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), conforme Portaria MF 
n°358 de 05.09.2014, alteradapela Portaria MF n°443 de 17.10.2014;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual (Certidao Negativa de Debitos Gerais, 
compreendendo todos os tributes de competencia do Estado), emitida pelo orgao competente, 
da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (Certidao Negativa de Debitos Gerais, 
compreendendo todos os tributes de competencia do Municipio), emitida pelo orgao 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

t) Certificado de Regularidade de Situa<?ao CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servigo / FGTS;

g) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n° 12.440 de 
07.07.2011.

8.1.3. QUALIFICACAO TECNICA:

a) Atestado (s) de Capacidade Tecnica da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico 
ou privado que comprove, de maneira satisfatoria, a presta9ao dos servi9os constante no Anexo 
1 deste Edital, em qualidade, quantidades e prazos ao objeto da licita9ao;

a.l) O atestado mencionado na alinea anterior devera ser apresentado em papel 
timbrado do emitente ou center razao social, CNPJ, endere90, e devidamente 
assinado pelo representante do emitente.

b) Alvara Sanitario expedido pelo orgao da Vigilancia Sanitaria Estadual ou Municipal da sede da 
licitante, para exercer atividade compativel com o objeto licitado. No caso do Distrito Federal, 
a licen9a devera ser fomecida pelas Administra96es regionais;

8.1.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
juridica;
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8.1.5. Declara^ao, observadas penalidades cabiveis, de superveniencia de fatos impeditivos da 
habilitate, conforme Anexo IV deste Edital.

8.1.6. Declarato da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condi^ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII 
do artigo 7° da Constituito Federal (na forma do Anexo V deste Edital).

8.2. Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por orgao publico, deverao 
estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que nao conste expressamente seu prazo 
de validade, considerar-se-ao validos por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissao.

8.3. Sob pena de inabilitapao, todos os documentos apresentados para habilitate deverao estar:
a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com numero do CNPJ e com o endere<?o respective;
b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz.

8.4. Os documentos exigidos neste Pregao poderao ser apresentados em original, por qualquer 
processo de copia, autenticado por cartorio competente ou pela Pregoeira, ou publicato em orgao da 
imprensa oficial.

8.4.1. Os documentos de habilitate poderao ser autenticados pela Pregoeira ou pela Equipe de Apoio 
a partir do original das 07h00min as 12h00min horas do ultimo dia util que anteceder a data marcada 
para abertura dos envelopes Proposta e Documentat0?

8.4.2. Serao aceitas somente copias legiveis;

8.4.3. Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

8.4.4. A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
duvida e julgar necessario.

8.5. Com relato & documentato de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou empresa 
de pequeno porte, a mesma devera apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo que 
apresente alguma restrito (art. 43 da Lei Complementar Federal n°123/2006 de 14.12.2006).

8.5.1. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo alguma 
restrito na comprovato da regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, 
com termo inicial a partir da publicato do aviso de resultado, prorrogaveis por igual pen'odo, a 
criterio da Administrato Publica, atraves da Pregoeira, para a regularizato da documentapao, 
pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com 
efeito de certidao negativa (§ 1° do art. 43 da Lei Complementar Federal n°123/2006 de 14.12.2006).

8.5.2. A nao regularizapao da documentapao, no prazo concedido, implicara decadencia do direito a 
contratapao, sem prejufzo das sanpoes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.1993, 
sendo facultado a Administrapao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificapao, para
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a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao (§ 2° do art. 43 da Lei Complementar Federal 
n°123/2006 de 14.12.2006).

8.6. Apos examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitaQao das licitantes. 
mediante confronto com as conduces deste Edital, serao desqualificados e nao aceitos aqueles que nao 
atenderem as exigencias aqui estabelecidas.

8.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas. a Pregoeira podera fixar-lhes o prazo de 08 (oito) 
dias uteis para a apresenta9ao de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatorio.

8.7.1. Serao exigidos para reapresenta9ao apenas os documentos desqualificados e nao aceitos;

8.7.2. As licitantes poderao abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

9. DA AMOSTRA

9.1. Para efeito de verifica9ao da necessaria compatibilidade entre as especifica9oes exigidas e o 
produto ofertado bem como da qualidade, a licitante cuja proposta melhor classificada, devera 
obrigatoriamente, sob pena de desclassifica9ao caso nao o fa9a, apresentar (1) uma amostra original do 
material ofertado.

9.2. Caso a licitante deixe de apresentar a amostra de algum dos itens do qual foi vencedora, a mesma 
sera desclassificada.

9.3. As amostras deverao ser apresentadas apos o julgamento das propostas e analise dos documentos 
de habilita9ao. em data e horario, a ser designado pela Pregoeira.

9.4. Local da entrega das amostras referente a aquisi9ao de generos alimenticios: na sala de 
Licita9oes - Avenida Reginaldo Lemes da Silva n° 01, Bairro Centro CEP 79.215-000, DOIS 
IRMAOS DO BURITI - MS.

9.5. Sera nomeada uma Comissao Especial pelo Executive Municipal, composta por 03 (tres) servidores. 
com o intuito de proceder a analise das amostras apresentadas pelas licitantes.

9.6. A Comissao de Analise dos produtos alem da contrata9ao de itens nao disponiveis. conforme termo 
de referencia que segue, procedera a analise da amostra em conformidade com as especifica9oes constantes 
do Anexo I deste Edital.

9.7. O teste a ser realizado aferira as especifica9oes tecnicas e a qualidade do item cotado, observados os 
criterios estabelecidos no Anexo I deste Edital.

10. DO RECURSO E DA IMPUGNAgAO

lO.l.Qualquer interessado podera, at£ 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao de 
processamento do Pregao, solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o presente Edital, sob pena de 
decadencia de faze-lo administrativamente.

10
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10.2. A peti^o devera ser formulada por escrito, podendo ser protocolada diretamente na sede da 
administrate) ou enviada por email conforme endere90s constantes no subitem 18.14, contendo os 
documentos necessaries para a perfeita identificato da impugnante, bem como de documentos onde 
seja possivel a verificagao da capacidade de representato do signatario, sob pena de nao 
conhecimento;

10.3. A petito devera ser dirigida a Pregoeira, devendo o mesmo decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) 
boras, ou conforme a complexidade podera submete-la a Procuradoria Juridica para analise e parecer;

10.3.1. Acolhida a impugnato ao ato convocatorio, ou nao sendo possivel a decisao administrativa 
pertinente antes da data fixada para a realiza^ao deste Pregao, sera designada nova data para 
realizato do certame, com a devida publicidade, inclusive das alteragoes, se houverem.

10.4. A manifesta^ao da inte^ao de interpor recurso, pleiteada pela licitante devera ser feita a Pregoeira 
imediatamente apos a declaragao do(s) vencedor(es).

10.5. A licitante na sua manifestato explicitara, necessariamente, a motivate consistente que sera 
liminarmente avaliada pela Pregoeira, o qual decidira pela sua aceitato ou nao.

10.6. A falta de manifesta9ao imediata e motivada da inten9ao de interpor recurso pela licitante, implicara na 
decadencia desse direito, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto a (s) licitante (s) vencedora (s).

10.7. Admitido o recurso, a licitante tera o prazo de 03 (tres) dias uteis para a apresenta9ao das razoes 
recursais escritas, dirigidas a Pregoeira, que devera ser protocolizada no Protocolo Geral do Municipio 
contendo os documentos necessarios para a perfeita identifica9ao da recorrente, e estara disponivel as demais 
licitantes classificadas, para impugna-lo ou nao, apresentando suas contrarrazoes em ate 03 (tres) dias uteis, 
contados do termino do prazo da recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata em cartorio dos autos do 
Pregao.

As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarao intimadas a faze-lo desde a10.8.
reuniao de realiza9ao deste Pregao.

Uma vez tempestivo, a Pregoeira recebera o recurso, declarando o seu efeito suspensive, e10.9.
encaminhara a Procuradoria Juridica para analise e parecer, sendo a decisao proferida pela autoridade 
competente responsavel pela homologa9ao da licita9ao.

10.10. O provimento quanto ao merito do recurso pela autoridade competente implica tao somente a 
invalidagao daqueles atos que nao sejam passiveis de aproveitamento.

10.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente podera adjudicar o objeto do Pregao a licitante vencedora, e em consequencia homologar o 
procedimento licitatorio.

11. DAATADEREGISTROPE PRECOS
11.1. Homologada a licita9ao ao pre90 do primeiro colocado poderao ainda ser registrados tantos 
fomecedores quantos necessarios para que em fun9ao das propostas apresentadas, seja atingida a 
quantidade total estimada para o item.
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11.1.1. A confirmacao de adesao ao primeiro manor preco sera consignada em ata da sessao da
licitacao.

A Pregoeira convocara formalmente as Vencedoras, com antecedencia minima de 03 dias uteis.11.2.
informando o local, dia e hora para a reuniao e assinatura da Ata de Registro de Preipos.

11.2.1. 0 prazo acima citado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu 
transcurso, for solicitado pela fomecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Comissao de Licita9ao.

Colhidas as assinaturas, o Departamento de Compras e Licita^oes providenciara a imediata11.3.
publica9ao da Ata no Diario Oficial do Municipio.

11.4. As empresas com pre90s registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro 
de Pre9os, apos a respectiva assinatura da Ata.

Caso a licitante primeira classificada, apos convoca9ao, nao comparecer ou recusar assinar a11.5.
Ata de Registro de Pre90S, sem prejuizo das comina9oes a ele previstas neste edital, a Pregoeira 
convocara as demais licitantes, na ordem de classifica9ao, mantido o pre9o da primeira classificada na
licita9ao.

11.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convoca9ao para a 
assinatura de Ata de Registro de Pre9os e Fomecimento, as licitantes estarao liberadas dos 
compromissos assumidos.

11.7. A Ata de Registro de Pre90S resultante deste certame tera a vigencia de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura.

l2iD^ENTREG^(iKj^CEltE^E«EGEBIMENTOJgijii
Cada fomecimento devera ser efetuado mediante solicita9ao por escrito, formalizada pelo12.1.

Departamento de Compras e Licita9oes, dela devendo constar: a data, o valor unitario dos generos 
alimenticios, a quantidade pretendida, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsavel, sendo 
efetuado diretamente a empresa detentora da ata, devidamente autorizada pela autoridade superior, 
contendo o numero de referencia da Ata.

A(s) Detentora(s) classificada(s) ficara(ao) obrigada(s) a entregar os generos alimenticios12.2.
dentro do prazo estipulado no edital, quando solicitado, realizar a substitui9ao, conforme regra 
editalicia.

12.3. Locais da entrega dos produtos serao estabelecidos em cada Autoriza9ao de Fomecimento, 
conforme a unidade de trabalho, sempre dentro do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

12.4. O prazo de entrega dos produtos sera conforme solicita9ao do orgao/entidade requisitante, nao 
podendo ultrapassar o prazo maximo de 03 (tres) dias uteis da data de recebimento da Autoriza9ao de 
Fomecimento ou instrumento equivalente.

12.5. A entrega devera ser feita semanalmente em horario de funcionamento das mesmas, conforme 
cronograma estabelecido pelas secretarias.

12
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Os produtos recusados deverao ser substitufdos. automaticamente, no prazo maximo de 0112.6.
(um) dia. correndo por conta do fomecedor as despesas de devolu<?ao dos produtos recusados.

12.7. Serao recusados os produtos que nao atendam as especificaQoes constantes neste edital e/ou 
que nao estejam adequados.

A(s) Detentoras(s) classificada(s) em primeiro lugar que nao receber ou nao retirar a nota de12.8.
empenho ou instrumento equivalente. no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a Administra9ao convocara a 
segunda classificada para prestar o servi^o, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas. 
aplicadas aos faltosos as penalidades cabiveis.

12.9. A segunda classificada so podera entregar os produtos a Administra9ao quando a primeira 
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

12.10. Os produtos, objeto desta licita9ao, deverao ser entregues acompanhados de notas fiscais 
distintas, ou seja. de acordo com Autoriza9ao de Fomecimento, dela devendo constar o numero da Ata 
de Registro de Pre90s, a descri9ao do produto, o valor unitdrio, a quantidade, o valor total e o local da 
entrega, alem das demais exigencias legais.

12.11. Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as 
disposi9oes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

12.12. As despesas relativas a aquisi9ao dos produtos correrao por conta exclusiva da usuaria da ata.

13. DA CONTRATACAO

As obriga9oes decorrentes do Registro de Pre90S serao firmadas com o Municipio de Dois13.1.
Irmaos do Buriti/MS, observada as conduces estabelecidas neste edital e no que dispoe o art. 62 da 
Lei Federal n° 8.666/93, e sera formalizada atraves de instrumento contratual.

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nao envolver obriga9oes 
fiituras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando presentes 
obriga9oes fiituras.

13.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do Contrato sera de 05 (cinco) dias 
uteis, contados da convoca9ao.

13.3. Os quantitativos dos produtos serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarao 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pre90S.

13.4. As Detentoras nao poderao subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente o objeto da presente licita9ao.

14. DO PAGAMENTO

13
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0 pagamento5 decorrente do fomecimento do objeto desta licita^ao, sera efetuado mediante14.1.
credito em conta corrente, devendo a licitante informar o numero do banco, da agencia e conta 
bancarias, ou atraves de banco credenciado, a criterio da Administra^ao no prazo de ate 10 (dez) dias 
uteis do mes subseqiiente ao do fomecimento, contados do recebimento definitivo dos generos 
alimenticios, apos a apresentafjao da respectiva documentapao fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, conforme dispoe o art. 40, inciso XIV, ah'nea "a", combinado com o art. 73, inciso II, 
alinea "b", da Lei n° 8.666/93 e aitera9oes.

Os pagamentos somente serao efetuados apos a comprova^ao, pela detentora, de que se14.2.
encontra regular com suas obriga9oes, mediante a apresentapao de notas fiscais acompanhadas 
obrigatoriamente das comprova^oes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal. 
Estadual e Municipal, ainda comprovapao de regularidade junto ao FGTS e a Justipa do Trabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera sustado14.3.
para que a detentora da ata tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser 
contado a partir da data da reapresenta9§o do mesmo.

14.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura. a Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finan9as, a seu criterio, podera devolve-la, para as devidas corre96es, ou aceita-la.

14.5. Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura ser6 considerada como nao apresentada, para fins 
de atendimento das conduces contratuais.

14.6. Na pendencia de liquida9§o da obriga9ao financeira em virtude de penalidade ou inadimplencia 
contratual o valor serd descontado da fatura ou creditos existentes em favor da prestadora.

14.7. A Administra9ao Municipal nao pagara, sem que tenha autoriza9ao previa e formal nenhum 
compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros. sejam ou nao institutes 
financeiras.

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia. pela14.8.
Prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.

Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese de mora14.9.
por parte da contratante.

15. DA DOTACAO OR^AMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes das aquistes da presente licita9ao correrao pelas dota9oes 
or9amentarias das secretarias municipals da Prefeitura Municipal de Dois Irmao do Buriti, Estado do 
Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuarias da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de 
Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente. observada 
as conduces estabelecidas neste edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e 
altera9oes.

16. DAS DISPOSI^OES FINAIS
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Serao desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes.16.1.
que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequiveis, pre90 global ou unitario por
lote simbolico, irrisorio ou cotagao de valor zero.

E facultado a pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a promogao de16.2.
diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior 
de documento que deveria ser apresentado em sessao publica da licitagao.

Fica assegurado a Sr. Prefeito, no interesse da administragao, anular ou revogar, a qualquer16.3.
tempo, no todo ou em parte, a presente licitagao, observada as disposigoes contidas no art. 49 da Lei n°
8.666/93.

16.4. Apos a apresentagao da proposta, nao cabera desistencia, salvo motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela pregoeira.

16.5. As licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidades das informagoes e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao, bem como, pelo custo da preparagao e 
apresentagao dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatorio.

16.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do 
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util 
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, salvo comunicagao ao contrario.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia de inicio e16.7.
incluir-se-a o do vencimento. So iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.

O desatendimento de exigencias formais nao essenciais, nao importara no afastamento da16.8.
licitante, desde que seja possivel a aferigao de sua qualificagao e da exata compreensao de sua 
proposta, durante a realizagao da sessao publica da licitagao.

16.9. As normas que disciplinam esta licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da 
disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que regem a lei.

16.10. O ato de homologagao do procedimento nao confere o direito a contratagao.

16.11. Os casos omissos serao resolvidos pela pregoeira com base na legislagao vigente.

16.12. Os envelopes contendo a “documentagao e propostas” eliminadas do certame ficarao a 
disposigao dos licitantes pelo prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis do encerramento da licitagao, 
apos este periodo serao destruidos.

15
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16.13. As decisoes da pregoeira serao consideradas definitivas somente apos homologasao do 
procedimento pelo Sr. Prefeito.

16.14. . Informagoes ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitasao poderao ser obtidos 
pelos interessados junto ao Departamento de Compras e Licitasoes, localizada na Avenida Reginaldo 
Lemes da Silva, n.° 01, Centro, DOIS IRMAOS DO BURITI - MS, ou atraves do email: 
licitacao@.doisirmaosdoburiti.ms.gov.br , ate o segundo dia que anteceder a data de recebimento do 
envelopes I e II no horario de 7h00min as 12h00min.

16.15. Fica eleito o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, 
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questoes resultantes 
desta licitaijao e que nao possam ser dirimidas administrativamente.

Dois Irmaos do Buriti - MS, 19 de Abril de 2022.

OS SANTOSMOISES
Secretario Municipal de Administra^ao
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ANEXOI

TERMO DE REFERENCIA

1. DOOBJETO

Constitui objeto deste estudo a formagao de REGISTRO DE PRE^OS PARA AQUISK^AO DE 
GENEROS ALIMENTiCIOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE 
FORMA PARCELADA.

2. DOS PRE^OS, ESPECIFICACAO E QUANTITATIVOS DOS ITENS.

VALOR 
UN (R$)

TOTALDESCRigAO QTD.UNITEM (R$)
6,02 4.936,40PCT 820ACHOCOLATADO EM PO 400G, instantaneo, em po 

homogeneo, cor marrom claro a escuro. Enriquecido 
com vitaminas, a base de a9ucar, cacau em po e 
maltodextrina. Embalagem com 400g, identificagao do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
liquida, de acordo com a Resolu^ao 12/78 da Comissao 
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos.________
AGUCAR CRISTAL 2KG, produto processado da 
cana-de-a9ucar com moagem refinada. Nao deve 
apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatorio, 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, 
atoxica, deve estar Intacta, em pacotes de 2 kg. Prazo de 
validade mmimo 12 meses a contar a partir da data de 
entrega._______________________________________
ADOgANTE 200ML, liquido contendo os seguintes 
ingredientes: Agua, sorbitol, edulcorantes artificiais: 
Ciclamato de sodio, e sacarina sodica, conservantes: 
Acido benzoico, metilparbeno. Nao contendo quantidade 
significativa de carboidratos, proteinas, gorduras totals, 
gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e 
sodio.

1

30.458,903.230 9,43PCT2

102 7,97 812,94UN3

AGUA MINERAL500ML S/GAS , Agua mineral nao- 
gaseificada, fluoretada na fonte, acondicionada em 
embalagem original de fabrica, garrafa c/ 500ml, 
contendo extemamente especifica9ao do produto, 
informapoes do fabricante, composi9ao e propriedades 
p/ classifica9ao, data de fabrica9ao e prazo de validade. 
O produto devera ter registro no Ministerio da Saude.

6.363,003.030 2,104 UN

5 ALHO A GRANEL, n°06 inteiri90, sem dentes soltos e 
de boa qualidade, firme e intacto, sem lesoes de origem 
fisica ou mecanica, perfura96es e cortes, tamanho e 
colora9ao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, 
isento de sujidades e parasitas._____________________

KG 456 25,09 11.441,04
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AMENDOIM CRU PACOTE COM 500G, 0,3 8g de 
fero, 2 g de proteina, 2g de carboidrato.

5.017,32396 12,67PCI

AMIDO DE MILHO EM PO 500G, em po, isento de 
materia terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e 
de fragmentos estranhos, acondicionado em embalagem 
de papelao original de fabrica de 500g, com 
identifica9ao do produto, informa9oes do fabricante, 
data de fabrica9ao e prazo de validade. O produto 
devera ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou 
Ministerio da Saude.

1.942,35345 5,63CX7

18,51 29.338,351.585PCXARROZ AGULHINHA POLIDO TIPOl 5KG, Arroz 
- tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1 ,e sem 
sujidades, parasitas, larvas, bolores. Pacote de 5kg._____
ARROZ INTEGRAL 1KG, classe: longo, fino, tipo I 
integral. O produto nao deve apresentar mofo, 
substancias nocivas, prepara9ao final dietetica 
inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de 
validade mmimo 12 meses a contar a partir da data de

8

7,32 1.442,04197PCX9

entrega.
1.556,105,85266AVEIA EM FLOCOS 170G, isenta de mofo, livre de 

parasitas e substancias nocivas, acondicionada em 
embalagens de 
hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a

PCX10

atoxica, resistente e170g,

contar a partir da data de entrega.
6.368,3029,62215AZEITE 500 ML, Azeite de oliva, contendo no minimo 

500 ml, com identifica9ao do produto, marca do 
fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade______
AZEITONA VERDE COM CARO^O FRASCO 
COM 500G, em conserva, de la primeira qualidade, 
acondicionada em embalagem original de 
fabrica,contendo extemamente especifica9ao do produto, 
informa9oes do fabricante, data de fabrica9ao e prazo de 
validade, fiasco c/ 500g. O produto devera ter registro 
no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude, 
com 0,9g de carboidrato, 400mg sodio.______________
BATATA PALHA 400G, Batata palha, embalagem 
com no minimo 400g, hermeticamente vedado e 
resistente com data de fabrica9ao e vencimento._______
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G, Biscoito 
doce tipo maizena de boa qualidade em perfeito estado 
de conserva9ao com tabela de composi9ao nutricional 
legivel, inteiros, constando identifica9ao do produto: 
marca, fabricante, data da fabrica9ao, validade e lote. 
Embalado em pacote resistente de plastico de 400g, 
Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega. 
O produto devera ter registro no Ministerio da 
Agricultura e/ou Ministerio da Saude.

UN11

2.754,0017,00FRASCO 16212

3.205,79287 11,17PCX13

13.409,002.300 5,83PCX14

11.655,00BISCOITO ROSQUINHA (CHOCOLATE) 300G, de PCX 2.100 5,5515
18
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la primeira qualidade, inteiros e firmes, acondicionado 
em embalagem original de fabrica, pacote c/ 300g, 
confeccionado em papel ou polipropileno, contendo 
extemamente especifica^ao do produto, informa9oes do 
fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

5,90 14.278,00351PCICREAM CRACKER16 BISCOITO SALGADO
(INTEGRAL) PCTE C/ 400G, de la primeira 
qualidade, vitaminado, inteiros e firmes, nao devem 
apresentar cor esverdeada c/ pontos brancos e cinza 
(mofo) ou perfura9oes de carunchos e outros insetos, 
acondicionado em embalagem original de fabrica, 
pacote c/ 400g, contendo extemamente especifica9ao do 
produto, informa9oes do fabricante, data de fabrica9ao e 
prazo de validade. O produto devera ter registro._______
BISCOITO SALGADO- AGUA E SAL 400G, de la 
primeira qualidade, inteiros e firmes, acondicionado em 
embalagem original de fabrica, pacote c/ 400g, 
confeccionado em papel ou polipropileno, contendo 
extemamente especifica9ao do produto, informa96es do 
fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

2.070,905,902.420PCX17

543,0018,1030CACAU EM PO 200G, O produto deve ser 100% 
cacau, sem adi9ao de a9ucar, alem de ser rico em fibras 
e fonte de ferro e zinco.

PCI18

107.957.8521,575.005CAFE EM PO PACTE 500G , torrado e moido, isento 
de materia terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade 
e de fragmentos estranhos, embalado a vacuo puro, 
acondicionado em embalagem de aluminio metalizada 
revestida filme ou papel c/ 500g. O produto devera ter 
selo de pureza e qualidade da ABIC - Associa9ao 
Brasileira da Industria do Cafe, registro no Ministerio da 
Saude e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da 
Saude e a Resolu9ao 12/78 da CNNPA - Comissao 
Nacional de Normas e Padroes p/ Alimentos. 
Embalagem contendo identifica9ao do produto, 
informa9oes do fabricante, data de fabrica9ao e prazo 
de validade, com 0,24g de carboidrato, 0,22g proteina, 
0,36mg de sodio.________________________________
CALDO DE CARNE 57GR, com 10 unidades de 57gr 
com identifica9ao do produto, marca do fabricante, data
de fabrica9ao e prazo de validade.__________________
CAMOMILA PACOTE 7G, em graos, natural. 
Acondicionada em embalagem contendo no mmimo 7g., 
com identifica9ao do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido. O produto devera ter 
registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da

PCI19

103,682,8836UN20

845,792,33363PCX21
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Saude.
1.095,10470 2,33PCI(PACOTE a 10 G), 

acondicionada em embalagem de polipropileno original 
de fabrica c/ no minimo lOg, isento de parasitas e 
fungos, livres de 
com especifica9ao dos ingredientes, informagoes do 
fabricante e prazo de validade. O produto devera ter 
registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio 
da Saude.

22 CANELA EM PO

fragmentos e corpos estranhos,

480,00160 3,00PCICANELA EM RAMA (7G), acondicionada em 
embalagem contendo no minimo 7g, com identificagao 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido. O produto devera ter registro no Ministerio 
da Agricultura e/ou Ministerio da Saude._____________
CARNE BOVINA DE 2a, sem osso, conservada em 
estado congelado ou resfriado, produto nao transgenico, 
livre de aparas, devera apresentar odor agradavel e 
consistencia firme, nao deve apresentar manchas escuras 
ou esverdeadas, estado pegajoso, intervengoes ou contra 
pesos (gorduras em excesso), acondicionada em 
embalagem plastica original de fabrica, constando 
extemamente especificagao do produto, informagoes do 
fabricante, data 
validade. O produto devera ter registro no Ministerio da 
Agricultura e/ou Ministerio da Saude. (cortada em 
cubos, bifes, moida ou a pega, conforme solicitagao da 
nutricionista responsavel). _____________________
CARNE BOVINA MOIDA, musculo bovino 
congelado ou resfriado, com cor, sabor e odor 
caracteristicos do produto de boa qualidade, ausencia de 
sebos, apresentado em embalagens transparente 
bem lacrada. O produto devera ter registro no Ministerio 
da Agricultura e/ou Ministerio da Saude._____________
CEREAL DE ARROZ 400G, Embalagem de 400g. 
Enriquecida com vitaminas, de prepare instantaneo. 
Fabricada a partir de materias primas sas e iimpas, 
devera apresentar aspecto e cheiro caractenstico.______
CEREAL DE MILHO 400G, MILHO Embalagem de 
400g. Enriquecida com vitaminas, de prepare 
instantaneo. Fabricada a partir de materias primas sas e 
Iimpas,devera apresentar aspecto e cheiro caractenstico.
CHA DE ERVA MATE 250G, torrado e quebrado, 
isento de materia terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade e de fragmentos estranhos, c/ no minimo 70% 
de folhas e o restante de talos de erva-mate (Ilex 
paraguariensis). Acondicionado em embalagem de 
papelao original de fabrica com 250g, com identificagao 
do produto, informagoes do fabricante, prazo de 
validade e rendimento.

23

147.790,504.290 34,45KG24

de embalamento e prazo de

74.641,052.805 26,61KG25

ou

1.096,2012,60PCT 8726

12,60 1.096,20PCT 8727

12.304,602.380 5,17CX28
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3.466,806,48535PCICOCO RALADO SEM A^UCAR (PCT 100GR), sem 
a9ucar, odor proprio, nao ransoso, acondicionado em 
embalagem de polipropileno transparente ou papel, 
original de fabrica com 
com especifica9ao do produto, informa9oes do 
fabricante e prazo de validade estampados na 
embalagem. O produto devera ter registro 
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude.
COLORAU EM PO 500G (colorifico), de T qualidade, 
a base de urucum, acondicionado em embalagem 
original de fabrica, pacote com 500g, contendo 
extemamente especifica9ao do produto, informa9oes do 
fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

100g,aproximadamente

no

1.604,25225 7,13PCT30

41.956,2012,873.260KGCOXA E SOBRE COXA DE FRANCO (KG) 
CONGELADO, conservado em estado congelado, 
produto nao transgenico, apresentando cor amarelo 
rosado, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. 
Acondicionado em embalagem de 01 kg, confeccionada 
em filme PVC transparente ou material plastico 
transparente, contendo identifica9ao do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso. Deve apresentar: 
odor agradavel, possuir consistencia firme; Nao deve 
center agua alem do permitido. O produto devera ter 
registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da 
Saude.

31

CRAVO DA INDIA (PACOTE C/ 7 G), graos (flores) 
secas e bem desenvolvidas, isento de parasitas e fungos 
e livres de fragmentos e corpos estranhos, acondicionado 
em embalagem de polipropileno original de fabrica c/ no 
minimo 7g, com especifica9ao dos ingredientes, 
informa9oes do fabricante e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

3,63 1.760,55485PCT32

4,05 4.920,75CX 1.215CREME DE LEITE (CX 200G), textura homogenea, 
branco leitoso, com soro, estabilizante fosfato dissodico, 
acondicionado em embalagem original de fabrica de 
minimo 200g, com especifica9ao dos ingredientes, 
informa9oes do fabricante e prazo de validade 
estampados na embalagem, de acordo com aresolu9ao 
12/78 da CNNPA. O produto devera ter registro no 
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude, 0,6g 
carboidrato 0,8 g proteina, 15mg calcio.______________
ERVA DOCE 10 G, 10 sementes secas, uniformes, 
acondicionada em embalagem de polipropileno original 
de fabrica, com no minimo 40g, isento de parasitas e 
fungos, livres de fragmentos e corpos estranhos, com 
especificaeao dos ingredientes, informa9oes do

33

981,20440 2,23PCT34
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fabricante e data de vencimento estampado na 
embalagem. 

3,36 2.963,52ERVILHA EM CONSERVA (LATA 170G), 
reidratada, de la qualidade, acondicionada em 
embalagem original de fabrica c/ peso liquido drenado 
de aproximadamente 170g, contendo extemamente 
especificagao do produto, informagoes fabricante, data 
de fabricagao e prazo de validade. O produto devera ter 
registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da 
Saude. (A embalagem nao deve estar amassada, 
enferrujada e estufada, nao deve conter perfuragoes, 
principalmente nas costuras, nao deve soltar ar d cheiro 
de azedo ou podre quando aberta, nao deve apresentar 
manchas escuras ou ferrugem na parte interna).

LATA 88235

10.577,701.095 9,66EXTRATO DE TOMATE 840G, Simples 
concentrado, isento de fermentagao, embalagem de 840g 
intacta. Com prazo de validade de no mmimo 6 meses.
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PCTE 
01KG, de 1 a qualidade, seca, beneficiada, aspecto 
granuloso fino, isenta de materia terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos, 
acondicionada em embalagem original de fabrica, em 
polipropileno transparente ou papel, pacote c/ 01 kg, 
contendo extemamente especificagao do produto, 
informagoes do fabricante, data de fabricagao e prazo de 
validade. 0 produto devera ter registro no Ministerio da 
Agricultura e/ou Ministerio da Saude._______________
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G, pre-cozida 
devera ser fabricada a partir de materia prima sa e limpa, 
isenta de materia terrosa, parasites e larvas. Nao pode 
estar umida, fermentada ou rangosa. Ausencia de 
sujidades, parasitas e larvas._______________________
FARINHA DE ROSCA (PACOTE C/ 500 G), de la 
primeira qualidade, deve estar seco e bem solto no 
pacote, nao deve ter manchas de cor preta, azulada ou 
esverdeada e caruncho, acondicionado em embalagem 
original de fabrica, pacote c/ 500g, contendo 
extemamente especificagao do produto, informagoes do 
fabricante, data de fabricagao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

UN36

7,50 3.450,00PCT 46037

4,58 792,34173PCT38

1.092,24148 7,38PCT39

1.101,00(KG), de 1 a 100 11,01FARINHA DE TRIGG - INTEGRAL
qualidade, seca, beneficiada, aspecto granuloso fino, 
isenta de materia terrosa, fungos ou parasitas e livre de 
umidade e fragmentos estranhos, acondicionada em 
embalagem original de fabrica, em polipropileno 
transparente ou papel, pacote c/ 01 kg, contendo 
extemamente especificagao do produto, informagoes do

KG40
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fabricante, data de fabrica^ao e prazo de validade. 0 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

6.737,361.589 4,24FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (KG), de 1 a 
qualidade, seca, beneficiada, aspecto granuloso fino, 
isenta de materia terrosa, fiingos ou parasitas e livre de 
umidade e fragmentos estranhos, acondicionada em 
embalagem original de fabrica, em polipropileno 
transparente ou papel, pacote c/ 01 kg, contendo 
extemamente especifica9ao do produto, informa^oes do 
fabricante, data de fabricate e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

PCX41

FEIJAO CARIOQUINHA (KG), novo, nao deve 
conter perforates (carunchos e outros insetos), nao 
devem estar esbranqui9ados (mofo), muchos, sem brilho 
ou brotando, nao devem apresentar cheiro estranho 
(inseticida), quando o pacote for aberto, acondicionado 
em embalagem original de fabrica, contendo 
extemamente especifica9ao do produto, informa9oes do 
fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.com 2mg de ferro, 31g de 
calcio, 8g de fibra alimentar, 7g de proteina, 16g de 
carboidrato.

17.619,759,55PCX 1.84542

FEIJAO PRETO (KG), tipo 1, embalagem dados de 
identifica9ao do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, resolu9ao 12/78 da comissao nacional de 
normas e padroes para alimentos - cnnpa, saco plastico 
1.0 quilogramas

9,46 1.277,10135UN43

5.315,12632 8,41CXFERMENTO BOLO QUIMICO 200G, para 
confec9ao de bolos. Isento de mofo e qualquer 
substancia nociva, acondicionado em embalagem de 
200g, com identifica9ao na embalagem (rotulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fomecedor, data de 
fabrica9ao e validade.

44

FERMENTO P/ PAO & PIZZA - BIOLOGICO 
SECO INSTANTANEO

1,86 2.330,58PCX 1.25345
(PACOTE Cf 10 G), 

(biologico seco instantaneo), fermento em po, de 1® 
primeira qualidade, acondicionado em embalagem 
original de fabrica, pacote c/ lOg, contendo 
extemamente especifica9ao do produto, informa9oes do 
fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.
FILE PEITO DE FRANCO, contendo nome do 
produto e data de validade, files tipo sassami, sem pele.

24,25 17.411,5046 KG 718

47 FRANCO INTEIRO - CONGELADO (KG), de KG 1.110 12,90 14.319,00
23
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tamanho grande, conservado em estado congelado ou 
resfriado, c/ miudos, produto nao transgenico, 
apresentando cor amarelo rosado, deve apresentar odor 

agradavel e possuir consistencia firme, nao deve conter 
agua alem do permitido, apresentar manchas 
esverdeadas ou escuras (mofo), acondicionado em 
embalagem original de fabrica, confeccionada em filme 
de PVC ou material plastico transparente, 
extemamente especificaQao do produto, informa96es do 
fabricante, data de fabricafao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

contendo

FUBA DE MILHO PCTE 1KG, Milho refinado 
enriquecido com ferro e acido folico: obtido pela 
moagem do grao de milho; nao devera estar umido, 
fermentado ou ran^so. Livre de sujidades, materials 
terrosos, parasites e larvas. O produto devera apresentar 
rendimento mmimo apos o cozimento de 2,5 vezes a 
mais do peso antes da cocgao. Embalagem de 1 kg.
GELATINA DIET 12G, po para gelatina diet com 0% 
de a9ucar. Sabores variados, acondicionada em sacos 
plasticos, fntegros e resistentes, acondicionados em 
caixas limpas, integras e resistentes. A embalagem 
devera conter extemamente os dados de identifica9ao, 
procedencia, informa9oes nutricionais, numero de lote, 
quantidade do produto. Devera apresentar validade
minima de 6 meses a partir da data de entrega.________
GELATINA EM PO 
CAIXA C/ 20G, sabores diversos, acondicionada em 
embalagem de papel ou plastico original de fabrica, 
caixa c/ 20g, contendo extemamente especifica9ao 
produto, informa9oes do fabricante, data de fabrica9ao 
de prazo de validade. 0 produto devera ter registro no 
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude.

6,28 2.355,00375PCI48

1.844,584,33426CX49

3.325,002,501.330CXSABORES DIVERSOS50

do

260,0013,0020GRANOLA SABOR NATURAL 400G, de 1 a 
qualidade, seca, beneficiada, aspect© granuloso fino, 
isenta de materia terrosa, fungos ou parasitas e livre de 
umidade e fragmentos estranhos, acondicionada em 
embalagem original de fabrica, em polipropileno 
transparente ou papel, pacote c/ 01 kg, contendo 
extemamente especifica9ao do produto, informa96es do 
fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

UN51

6.523,80996 6,55LEITE CONDENSADO TP 395G, 1 Ig de carboidrato, 
1,5 de proteina, 24mg de sodio._______________
LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO 
280G, tipo rico em vitaminas A e D, caractensticas

UN52

706,1529 24,35UN53

24



fls.ns_Mk

PreteilvlAJteM Dots immosgrw
PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI smSSS^^

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

adicionais, embalagem lata com 280g, prazo de 
validade: mmimo de 10 (dez) meses (conferido a partir 
do ato da entrega). Marca de Referenda: 
MOLICO/NESTLE, equivalente ou de melhor 
qualidade._____________________
LEITE PASTEURIZADO UHT 
(LONGA VIDA), Liquido, pasteurizado, desnatado, 
longa vida UHT (ultra high temperature), rico em calcio. 
Embalagem contendo 01 litro, com identifica^ao do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade. O produto devera ter registro no Ministerio 
da Agriculture e/ou Ministerio da Saude.

1.552,50EUROS 270 5,75DESNATADO54

5,12 27.494,40LITROS 5.370INTEGRALLEITE PASTEURIZADO UHT55
(LONGA VIDA), Liquido, pasteurizado, integral, longa 
vida UHT (ultra high temperature), rico em calcio. 
Embalagem contendo 01 litro, com identificadlo 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade. O produto devera ter registro no Ministerio 
da Agricultura e/ou Ministerio da Saude.

do

MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLA PCTE 3.544,60958 3,70PCT56
500G, embalagem transparente, Informaipdes 
nutricionais na embalagem. Validade de no minimo 06 
meses.
MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA PCTE 3,98 3.892,44978LATA57
500G, de la primeira qualidade, massa c/ ovos, devem 
estar inteiros e firmes, nao devem apresentar cor 
esverdeada c/ pontos brancos e cinza (mofo) ou c/ 
perfura9oes (carunchos e outros insetos), acondicionado 
em embalagem original de fabrica, em polipropileno 
transparente ou papel resistente, pacote c/ 500 G, 
contendo extemamente especifica9ao do produto, 
informa^oes do fabricante, data de fabricate e prazo de 
validade. O produto devera ter registro no Ministerio da 
Agricultura e/ou Ministerio da Saude.com 61 g de 
carboidratos, 8,8 g de protemas, e 2,2g fibra alimentar.
MACARRAO INTEGRAL 500G, formulado com 6,43 1.286,00PCT 20058
farinha de trigo integral enriquecida com ferro e acido 
folico, farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de soja, 
com ovos. Fabricado com materias primas sas, limpas e 
de boa qualidade. Livre de materia terrosa, parasitas, 
larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem: saco 
plastico, atoxico, pesando 500 g. Validade minima de 06 
(seis) meses a contar da data da entrega do produto.

5.506,20MAIONESE TRADICIONAL(POTE 500G), de la 
primeira qualidade, acondicionada em embalagem 
original de fabrica, pote c/ 500g, contendo extemamente 
especifica9ao do produto, informa9oes do fabricante, 
data de fabrica9ao e prazo de validade. O produto devera 
ter registro

665 8,2859 POTE

Ministerio da Agricultura e/ouno
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Ministerio da Saude, l,2g de carboidrato, 95mg de 
sodio.

9,47 25.095,502.650MARGARINA VEGETAL COM SAL POTE 500G,
com sal, de la primeira qualidade, acondicionada em 
embalagem de polipropileno original de fabrica, pote c/ 
500g, contendo extemamente especifica^ao do produto, 
informa^oes do fabricante, data de fabricate e prazo de 
validade. 0 produto devera ter registro no Ministerio da 
Agricultura e/ou Ministerio da Saude._______________
MASSA DE PASTEL ROLO 400G, tipo fresca. 
Ingredientes obrigatorios: farinha de trigo enriquecida 
com ferro, acido folico, gordura, proteina, atjucar e sal. 
Tamanho medio. Embalagem com 400 g.____________
MILHO P/ PIPOCA (PACOTE C/ 500 G), tipo 1, 
de 1° qualidade. Acondicionado em embalagem original 
de fabrica de 500g, confeccionada em plastico 
transparente e resistente. Contendo no corpo da 
embalagem informa9oes do fabricante, ingredientes e 
data de vencimento. Devem estar bem solto e seco no 
pacote,devem apresentar cor uniforme, nao deve ter 
manchas de cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro 
azedo. O produto devera ter registro no Ministerio da 
Agricultura e/ou Ministerio da Saude._______________
MILHO PARA CANJICA- BRANCO PCT 500G, 
MILHO P/ CANJICA (sem pele), branco, de la 
primeira qualidade, tipo 1. Acondicionado em 
embalagem original de fabrica de 
confeccionada em plastico transparente e resistente. 
Contendo no corpo da embalagem informa9oes do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento. 
Devem estar bem solto e seco no pacote, devem 
apresentar cor uniforme, nao deve ter manchas de cor 
preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. O produto 
devera ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou 
Ministerio da Saude, com 76g carboidrato, 9g de 
proteina, 21 mg de calcio, e 2g de fibra alimentar,______
MILHO PARA CANJICA-AMARELO 500G, (sem 
pele) de la primeira qualidade, tipo 1. Acondicionado 
em embalagem original de fabrica de
500g,confeccionada em plastico transparente e
resistente. Contendo no corpo da embalagem 
informa9oes do fabricante, ingredientes e data de 
vencimento. Devem estar bem solto e seco no pacote, 
devem apresentar cor uniforme, nao deve ter manchas de 
cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

POTE60

6,05 3.811,50630ROLO61

3.782,315,81PCT 65162

8,45 2.154,75255PCT63

01 kg,

1.914,50350 5,47PCT64

6.020,001.400 4,30MILHO VERDE EM CONSERVA LATA C 170G, 
(em conserva), de la primeira qualidade, reidratado, tipo

LATA65
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1, acondicionado em embalagem original de fabrica, lata 
c/ 170g, contendo extemamente especifica9ao do 
produto, informa9oes fabricante, data de fabrica9ao e 
prazo de validade. 0 produto devera ter registro no 
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude. (A 
embalagem nao deve estar amassada, enferrujada e 
estufada, nao deve conter perfura9oes, principalmente 
nas costuras, nao deve soltar ar c/ cheiro de azedo ou 
podre quando aberta, nao deve apresentar manchas 
escurasou ferrugem na parte interna).________________
MISTURA PARA BOLO SABORES DIVERSOS 
400G, mistura formulada p/ preparo facil e rapido de 
bolos, elaborada c/ farinha de trigo especial, sabores 
diversos, acondicionado em embalagem metalizada 
original de fabrica, pacote c/ 500g, contendo 
extemamente especifica9ao do produto, informa9oes do 
fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.0,53 g de ferro, 300mg de 
sodio, 16mg de calcio, 2,0g proteina, 31g carboidrato.

5,93 3.623,23611PCI66

10,17 1.250,91FRASCO 123MOLHO DE SOJA (FRASCO C/ 500 ML), com
l,0g carboidrato e 855mg de sodio.

67
S

23,73 1.423,80MORTADELA TIPO BOLOGNA, de la primeira 
qualidade, embutida, tipo tubular, nao fatiada, deve 
apresentar odor agradavel e possuir consistencia firme, 
nao deve apresentar manchas escuras ou esverdeadas 
(mofo), estado pegajoso, interva9oes ou contra pesos 
(gorduras em excesso), acondicionada em embalagem 
original de fabrica, pe9a c/ aproximadamente 03 kg, 
contendo extemamente especifica9ao do produto, 
informa9des do fabricante, data de fabraica9ao e prazo 
de validade. O produto devera ter registro no Ministerio 
da Agricultura e/ou Ministerio da Saude._____________
OLEO DE SOJA (900ML), de la primeira qualidade, 
composi9ao basica: oleo de soja refinado e 
antioxidantes, deve ser transparente, c/ cheiro e sabor 
proprio, acondicionado em embalagem original de 
fabrica, embalagem c/ 900 ml, contendo extemamente 
especifica9ao do produto, informa96es do fabricante, 
data de fabrica9ao e prazo de validade. O produto devera 
ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio 
da Saude. (A embalagem nao deve estar amassada, 
estufada, ou conter perfura9des, nao deve apresentar 
manchas escuras ou estarem enferrujadas, 
principalmente nas costuras, no caso de latas)com 3,9 
vitamina E.

KG 6068

10,67 31.209,75UN 2.92569

70 OREGANO
trituradas, isento de parasitas e fungos, livres de 

1 fragmentos e corpos estranhos, acondicionado em

(PACOTE C/ 10 G), folhas secas e 603 2,33 1.404,99PCT
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polipropileno original de fabrica c/embalagem de 
aproximadamente lOg, especificasao dos ingredientes, 
informa9oes do fabricante e prazo de validade 
estampados naembalagem, de acordo com a resolu9ao 
12/78 da CNNPA. O produto devera ter registro no 
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude.

DUZIA(DUZIA), branco, tipo A 14.821,201.790 8,28OVO DE GALINHA
(grande), deve apresentar casca aspera, abaulada no 
centro, porosa, fosca, seca e limpa, nao deve conter 
rachaduras, acondicionado em embalagem original de 
fabrica, cartela c/ 12 (doze) ovos, contendo 
extemamente especifica9ao do produto, informa9oes do 
fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.

71

PAO DE FORMA 
acondicionado em embalagem de 500g, fabricado com 
materia prima de primeira qualidade, elaborado com 
farinha de trigo especial, isento de impurezas e corpos 
estranhos, apresentar miolo poroso e elastico e nao deve 
apresentar casca tostada em excesso. Contendo no 
corpo da
ingredientes, informa9oes do fabricante e data de 
vencimento. Nao devem apresentar cor esverdeada com 
pontos brancos e cinza (mofo); nao devem estar com 
cheiro de mofo; nao devem estar com perfura9oes 
(carunchos e outros insetos); devem estar inteiros e 
firmes, sem po branco solto no pacote. O produto devera 
ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio 
da Saude.

2.236,48241 9,28PCI(PACOTE a 500 G),72

dosespecifica9aoembalagem

PAO DE FORMA INTEGRAL 400G, acondicionado 
em embalagem de 400g, possuir ZERO % de gordura 
trans, produzido com fermenta9ao natural elaborado 
com no minimo 50% de farinha de trigo integral, sendo 
que esta deve ser o ingrediente em maior quantidade, 
deve conter fibras e sem presen9a de materias estranhas 
e sujidades.

9,70 1.164,00120UN73

2.798,88343 8,16POLVILHO AZEDO PCT 500GR, embalagem de 
plastico resistente de 500gr, contendo no corpo da 
embalagem informa9oes do fabricante, ingredientes, 
data de validade e peso liquido original do fabricante, 
nao deve estar carunchado, nem conter manchas escuras.

PCT74

5,33 2.201,29POLVILHO DOCE PCTE 500GR, embalagem de 
plastico resistente de 500g, contendo no corpo da 
embalagem informa9oes do fabricante, ingredientes, 
data devalidade e peso liquido original do fabricante, 
nao deve estar carunchado, nem conter manchas escuras.
PRESUNTO, Presunto resfriado,de la qualidade,com 
pe9as inteiras, com data de validade estampada no

PCT 41375

18.234,06482 37,8376 KG
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pacote,30 dias contados da data da entrega. Embalagem 
emergicamente fechada.__________________________
QUEIJO MU£ARELA, resfriada, de la qualidade,com 
pe^as inteiras, com data de validade estampada no 
pacote,30 dias contados da data da entrega. Embalagem 
emergicamente fechada.__________________________
SAL REFINADO PCX 01 KG, de la primeira 
qualidade, tipo iodado, acondicionado em embalagem 
original de fabrica, pacote c/ 01 Kg, contendo 
extemamente especifica^ao do produto, informa9oes do 
fabricante, data de fabricate e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude.com 390mg de sodio e pg 
iodo.

27.255,0646,83582KG77

2,02 1.048,38519PCI78

9.264,7811,97774SALSICHA CONGELADA, de T primeira qualidade, 
nao deve apresentar manchas escuras ou esverdeadas 
(mofo), estado pegajoso, interven9oes ou contra pesos 
(gorduras em excesso), acondicionada em embalagem 
original de fabrica, pacote c/ aproximadamente 03 kg, 
contendo extemamente especifica9ao do produto, 
informa9des do fabricante, data de fabrica9ao e prazo de 
validade. O produto devera ter registro no Ministerio da 
Agricultura e/ou Ministerio da Saude._______________
SARDINHA EM CONSERVA 125G, Embalagem em 
lata de 125g, devera apresentar revestimento intemo 
apropriado, vedada, isento de ferrugem e substancias 
nocivas.Validade minima de (06) meses._____________
SEMENTE DE LINHA^A TRITURADA 
DOURADA 150G, produto do grao da linha9a devendo 
ser rico em fibras, alem de conter proteinas, vitaminas, 
minerais e omega 3.______________________________
SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO NATURAL 
DIVERSOS SABORES (FRASCO DE 500ML), nao 
fermentado, 100% natural, acondicionado em 
embalagem plastica original de fabrica, contendo 
extemamente especifica9ao do produto, informa9oes do 
fabricante, data de fabrica9ao e prazo de validade. O 
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura 
e/ou Ministerio da Saude, com 16g de carboidrato.

KG79

6,83 7.717,901.130LATA80

7,51 90,1212UN81

8,82 3.492,72396FRASCO82

SUCO EM PO DIVERSOS SABORES (PCTE 1KG), 
preparado p/ suco artificial, em sabores diversos. 
Acondicionado em embalagem 
de 01 kg. Contendo no corpo da embalagem 
informa9oes do fabricante, lote, ingredientes e data de 
validade. O produto devera ter 
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude., 19g 
de carboidrato, 15mg de vitamina C.

17.635,801.365 12,92PCX83

original de fabrica

registro no

84 SUPLEMENTO ALIMENT AR ADULTO 400G,
deve ser rico em calcio, ferro e vitaminas A,C,D.

36 69,08 2.486,88LATA
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607,6020 30,38SUPLEMENTO ALIMENTAR KIDS 380G, de sabor 
neutro, hiperproteico, contendo fibras probioticas. Isento 
de sacarose e gluten. Apresentapao em po.

LATA

2.662,40208 12,80UNTEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG, 1KG 
deve center Sal, alho, salsa e cebolinha.

86

1.698,124,77356PCITEMPERO P/ CARNES, LEGUMES E ARROZ 
(PCT C/ 60G), Tempero p/ cames, legumes e arroz, 
acondicionado em pacote plastico de 60g contendo no 
mmimo 05 (cinco) envelopes.

87

1.078,88TRIGO PARA QUIBE 500G, com 36g de carboidrato, 
6g de protema, 3,80mg de ferro, 3,0 mg de calcio, 45mg 
de sodio.

176 6,13PCT88

VINAGRE DE MA£A (FRASCO C/ 750 ML), 
composi9ao basica: fermentado acetico de vinho de 
ma9a. Acondicionado em embalagem de polipropileno 
original de fabrica de minimo 750 ml, 
especifica9ao dos ingredientes, informa9oes do 
fabricante e prazo de validade estampados na 
embalagem, de acordo com a resolu9ao 12/78 da 
CNNPA. O produto devera ter registro no Ministerio da 
Agricultura e/ou Ministerio da Saude.

7,73 1.700,60FRASCO 22089

com

VALOR TOTAL R$ 892.857,42

3. DASAMOSTRAS:

3.1 No prazo maximo de 02 (dois) dias uteis contados da convoca9ao, o detentor da melhor proposta 
do certame, a criterio do CONTRATANTE, devera apresentar 01 (uma) amostra dos produtos para 
todos os itens, para avalia9ao basica e inspe9ao visual, bem como a conferencia de exigencias 
normativas pertinentes a cada produto, conforme especifica9oes deste instrumento.

3.2 Nao sera aceito, em hipotese nenhuma, adiamento ou prorroga9ao do prazo para entrega das 
amostras.

3.3 A amostra devera ser entregue em embalagem individual e identificada com nome da empresa, n° 
do Pregao, n° do item, para fins de verifica9ao e registro de amostra padrao, a qual ficara arquivada 
como contra-amostra para efeito de compara9ao de qualidade e padrao.

3.4 A nao apresenta9ao da amostra ou em desacordo com as especifica9oes exigidas implicara na 
desclassifica9ao da empresa.

4 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E DO VALOR MAXIMO:

4.1 Sob pena de desclassifica9ao da proposta da licitante devera respeitar o pre90 maximo de cada 
produto a que pretender concorrer, conforme os valores especificados neste Termo de Referenda 
extraido da media dos pre90S pesquisados junto a tres prestadores do ramo.
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5 CONDIQOES DE ENTREGA E REQUESITOS DE ACEITABILIDADE
5.1 Os produtos deveram ser entregues no municipio de Dois Irmaos do Buriti - MS.
5.2 Somente serao aceitos os produtos conforme especifica9oes tecnicas que estiverem de acordo com 

a contratada, observando - se de todos os requisites estabelecidos neste Termo de Referencia.
5.3 Nao serao aceitos pelo Municipio produtos fora de conformidade com o quantitative e 

especifica9oes solicitadas, sendo de inteira responsabilidade do fomecedor a substitute em 03 
(tres) dias uteis.

6 DA JUSTIFICATIVA

6.1 O objeto ora solicitado se faz necessario para o bom funcionamento da cozinha, que tern como 
prioridade o prepare de cafe, chas, lanches, entre outros, para atender as necessidades diarias das 
diversas Secretarias Municipals, bem como suprir eventuais reunioes com Secretarios, Conselhos, 
Coordenadores, Audiencias Publicas e para manuten9ao das atividades da Secretaria de Assistencia 
Social, CRAS e Conselho tutelar desta municipalidade.

7 DA ENTREGA

7.1 0 prazo maximo da entrega dos produtos sera de ate 03 (tres) dias uteis apos emissao da 
Autoriza9ao de Fomecimento ou documento equivalente.

Local da entrega dos produtos e quantidade sera estabelecido em cada Autoriza9ao de 
Fomecimento, conforme a unidade de trabalho, sempre dentro do Municipio de Dois Irmaos do 
Buriti/MS.

7.2

Antes das entregas serem realizadas, os produtos deverao ser conferidos e inspecionados 
pelos servidores indicados pelas secretarias.

7.3

Os produtos recusados deverao ser substituidos, automaticamente, no prazo maximo de 01 
(um) dia, correndo por conta do fomecedor as despesas de devolu9ao dos produtos recusados.

7.4

8 DO PAGAMENTO:

7.1 Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo a licitante 
informar o numero do banco, da agenda e conta bancarias, ou atraves de banco credenciado, a 
criterio da Administra9ao no prazo de ate 10 (dez) dias uteis do mes subseqiiente ao do 
fomecimento, mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das 
comprova9oes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e Municipal, 
ainda comprova9ao de regularidade junto ao FGTS e a Justt do Trabalho, mediante a 
apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

9 OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 A licitante vencedora devera:
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a) Dar ciencia ao fiscal do contrato da Prefeitura de Dois Irmaos do Buriti, imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade durante a entrega dos materiais, mesmo que estes nao sejam de sua 
competencia;

b) responsabilizar-se por quaisquer danos causados durante a entrega dos materiais;

c) manter durante a entrega dos materiais, em compatibilidade com as obriga9oes assumidas, todas as 
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

9.2 Todas as despesas e custos relatives a entrega dos produtos, como hospedagem, alimentagao, 
transporte, manutengao e respectivas adaptagoes ou quaisquer despesas decorrentes de impostos, 
encargos sociais, ou outros custos de obrigagoes trabalhistas e previdenciarias que recaiam sobre os 
servigos contratados, correrao por conta exclusiva da licitante vencedora sem qualquer onus ou 
solidariedade por parte do Municipio;

9.3 A licitante vencedora devera apresentar, como condigao para assinatura do instrumento contratual 
ou documento equivalente a respectiva comprovagao de cadastro da empresa no e-CJUR, autenticada 
com assinatura digital, em conformidade com o art. 15, inciso V da Resolugao n° 65/2017 e 
atualizagoes.
https://ww4.tce.ms.gov.br/eciur/Login/Lo gin?ReturnUrl=%2f#/

10 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1 Efetuar os pagamentos dentro das condigoes estabelecidas no Termo de Referencia.

Aplicar as penalidades cabiveis, nas situagoes previstas no edital.10.2

10.3 Fiscalizar a Ata de Registro, bem como requisitar, quando necessaria, a promogao de medidas 
para a regularidade da prestagao do servigo;

10.4 Rejeitar, no todo ou em parte a prestagao dos servigos caso esta nao apresente resultados 
satisfatorios ou conforme as obrigagoes assumidas pela Contratada;

10.5 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre multas, penalidades e quaisquer 
debitos de sua responsabilidade, e sobre as irregularidades observadas no cumprimento da Ata de 
Registro;

10.6 A Administragao se reserva o direito de suspender a prestagao dos servigos em desacordo com 
o pactuado entre as partes.

11 DAS ALTERAGOES DESTE TERMO DE REFERENCIA

11.1 Este Termo de Referencia podera softer alteragoes ate a data de divulgagao ou publicagao 
do instrumento convocatorio, a fim de fomecer corretamente os dados para a apresentagao da 
proposta comercial, bem como, para se adequar as condigoes estabelecidas pela legislagao vigente.
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12 DAAPROVACAO:

Aprovo o presente termo de referenda dando-lhe forsa de projeto basico para que possa 
produzir os desejados efeitos extemos.

12.1

Dois Irmaos do Buriti - MS, 13 de Abril de 2022.

OS SANTOSMOISES
Secretario Municipal de Administrate
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ANEXO II
FORMULARIO DE PROPOSTA

0 licitante devera fomecer os dados da empresa para cadastro, com no mmimo: razao social, CNPJ, 
endere^o complete, telefone para contato, e-mail oficial.

OBJETO: REGISTRO DE PRE^OS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
EM ATENDIMENTO AS SECRET ARIAS MUNICIPAIS, DE FORMA PARCELADA.

DESCRICAO TOTAL (R$)UN (R$)QTD. MARCAUNITEM
ACHOCOLATADO EM PO 400G 820PCT1

3.230PCTAgUCAR CRISTAL 2KG2
102UNADOQANTE 200ML3

3.030AGUA MINERAL500ML S/GAS UN4
KG 456ALHO A GRANEL5

AMENDOIM CRU PACOTE COM PCT 3966
500G
AMIDO DE MILHO EM PO 500G CX 3457

1.585PCTARROZ AGULHINHA POLIDO 
TIPOl 5KG

8

PCT 197ARROZ INTEGRAL 1KG9
266PCTAVEIAEM FLOCOS 170G10

UN 215AZEITE 500 ML11
FRASCO 162AZEITONA VERDE COM CAROQO 

FRASCO COM 500G
12

287PCT13 BATATA PALHA 400G
2.300PCTBISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 

400G
14

2.100PCTBISCOITO ROSQUINHA 
(CHOCOLATE) 300G

15

2.420PCTBISCOITO SALGADO - CREAM 
CRACKER (INTEGRAL) PCTE C/ 
400G

17

351BISCOITO SALGADO- AGUA E 
SAL 400G

PCT17

CACAU EM PO 200G 30PCT18
CAFE EM PO PACTE 500G 5.005PCT19

36UNCALDO DE CARNE 57GR20
363PCTCAMOMILA PACOTE 7G21

CANELA EM PO (PACOTE C/10 470PCT22
G)

160PCT23 CANELA EM RAMA (7G)
4.290KG24 CARNE BOVINA DE 2°

CARNE BOVINA MOIDA 2.805KG25
87CEREAL DE ARROZ 400G PCT26

PCT 87CEREAL DE MILHO 400G27
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CHA DE ERVA MATE 250G 2.380CX
535COCO RALADO SEM AgUCAR 

(PCT 100GR)
PCT29

PCT 225COLORAU EM PO 500G30
3.260KGCOXA E SOBRE COXA DE31

FRANGO (KG) CONGELADO
485CRAVO DA INDIA (PACOTE C/ 7 PCT32

G)
CX 1.215CREME DE LEITE (CX 200G)33

440PCTERVA DOCE 10 G34
882ERVILHA EM CONSERVA (LATA 

170G)
LATA35

1.095EXTRATO DE TOMATE 840G UN36
PCT 460FARINHA DE MANDIOCA 

TORRADA PCTE01KG
37

173PCT38 FARINHA DE MILHO FLOCADA 
500G

148FARINHA DE ROSCA (PACOTE 
a 500 G)

PCT39

100KG40 FARINHA DE TRIGO - INTEGRAL
(KG)

1.589PCT41 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
(KG)
FEIJAO CARIOQUINHA (KG) PCT 1.84542
FEIJAO PRETO (KG) 135UN43

632FERMENTO BOLO QUIMICO 200G CX44
FERMENTO P/ PAO & PIZZA - 
BIOLOGICO SECO INSTANTANEO

1.253PCT45

(PACOTE C/ 10G)
FILE PEITO DE FRANGO KG 71846

KG 1.11047 FRANGO INTEIRO - CONGELADO
(KG)

48 FUBA DE MILHO PCTE 1KG PCT 375
CX 42649 GELATINA DIET 12G

GELATINA EM PO -SABORES 
DIVERSOS CAIXA C/ 20G

1.33050 CX

GRANOLA SABOR NATURAL 
400G

UN 2051

99652 LEITE CONDENSADO TP 395G UN
2953 LEITE EM PO DESNATADO 

INSTANTANEO 280G
UN

54 LEITE PASTEURIZADO UHT - 
DESNATADO (LONGA VIDA)

LITROS 270

55 LEITE PASTEURIZADO UHT LITROS 5.370
INTEGRAL (LONGA VIDA)
MACARRAO PADRE NOSSO56 PCT 958
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SEMOLA PCTE 500G
macarrAo espaguete
SEMOLA PCTE 500G

978LATA57

MACARRAO INTEGRAL 500G 200PCT58
665MAIONESE TRADICIONAL(POTE 

500G)
POTE59

2.650POTEMARGARINA VEGETAL COM SAL60
POTE 500G

630ROLOMASSA DE PASTEL ROLO 400G61
651PCTMILHO P/ PIPOCA (PACOTE C/ 

500 G)
62

255PCTMILHO PARA CANJICA- BRANCO63
PCT 500G

350PCT64 MILHO PARA CANJICA- 
AMARELO 500G

1.400LATAMILHO VERDE EM CONSERVA 
LATAC 170G

65

611PCTMISTURA PARA BOLOSABORES 
DIVERSOS 400G

66

FRASCOS 123MOLHO DE SOJA (FRASCO C/ 
500 ML)

67

60KG68 MORTADELA TIPO BOLOGNA
2.925UNOLEO DE SOJA (900ML)69
603OREGANO (PACOTE C/ 10 G) PCT70

1.790DUZIAOVO DE GALINHA (DUZIA)71
PAO DE FORMA (PACOTE C/ 
500 G)

PCT 24172

PAO DE FORMA INTEGRAL 400G 120UN73
343POLVILHO AZEDO PCT 500GR PCT74
413PCTPOLVILHO DOCE PCTE 500GR75
482KG76 PRESUNTO
582KGQUEIJO MUQARELA77
519SAL REFINADO PCT 01 KG PCT78

KG 774SALSICHA CONGELADA79
1.130SARDINHA EM CONSERVA 125G LATA80

12UNSEMENTE DE LINHAQA 
TRITURADA DOURADA 150G

81

FRASCO 3968/2 SUCO DE FRUTAS 
CONCENTRADO NATURAL
DIVERSOS SABORES(FRASCO DE 
500ML)
SUCO EM PO DIVERSOS 1.36583 PCT
SABORES (PCTE 1KG)

84 SUPLEMENTO ALIMENTAR 
ADULTO 400G

LATA 36
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20SUPLEMENTO ALIMENTAR KIDS 
380G

LATA

208TEMPERO COMPLETO S/ 
PIMENTA 1KG

UN86

356TEMPERO P/ CARNES, LEGUMES 
E ARROZ (PCT C/ 60G)

PCT87

PCT 176TRIGO PARA QUIBE 500G88
VINAGRE DE MAQA (FRASCO 
C/ 750 ML)

220FRASCO89

Valor Total da Proposta: R$ 

Validade da proposta:

de 2022.Cidade/UF,___de

Assinatura e carimbo 
Representante legal da empresa 

CPF/CNPJ

CC:Telefone: Banco: Ag:

Para a disputa de lances sera considerado o valor unitario dos itens, sendo facultado a Pregoeira a 
defini9ao dos valores de intervalo de lances.
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ANEXO III

DECLARACAO DE HABILITACAO

CNPJ/MF 
complete)

_______________________________________, declara, sob as penas da Lei, nos termos do Inciso
VII, art. 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisites da habilita9ao 
exigidos no Edital de Pregao Presencial n° 009/2022, autorizado pelo Processo Administrative n° 
028/2022.

(Nome da Empresa)
situada (enderei^on°

Por ser expressa manifestafao da verdade, firmo o presente.

de 2022.(_____ ), de
cidade estado

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do 
Representante legal da empresa
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ANEXOIV

DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexistencia de fatos que impesa a nossa 
empresa de participar de licita^oes publicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, sob as penas 
da Lei, a existencia de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitate, na forma determinada no § 
2°, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93.

/-MS,____/

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

N° DO CNPJ/MF DA EMPRESA
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ANEXOV

DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUICAO
FEDERAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2022
PREGAO PRESENCIAL N° 009/2022 - REGISTRO DE PRE^OS

CNPJ/MF sob..................................... inscrito
, por intermedio de seu representante legal o (a) Sr (a)
...... , portador (a) da Carteira de Identidade n°
........... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da

Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1.999, 
que nao emprega menor de dezoito anos e trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nao emprega 
menor de dezesseis anos.

ono
n°.

e
do CPF/MF n°

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi9ao de aprendiz ( ).

dede-MS,

Assinatura do representante legal da empresa

(Observa^ao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXOVI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02SI2022
PREGAO PRESENCIAL N° 009/2022

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005/2022

Local de realizacao da sessao: Av. Reginald© Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti-
MS.
Data: / /

boras.Horario:

, O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI -dias do mes de do ano deAos
MS, pessoa juridica de direito publico intemo, com sede na Rua Reginald© Lemes da Silva, n°. 01, 
Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o N°.24.616.187/0001-10, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, WLADEMIR DE SOUZA VOLK, brasileiro, casado, portador do RG n.° 
001053159 SSP/MS e CPF n.° 836.177.101-82, resident© e domiciliado na Rua Campo Grande, S/N, 
Centro, Dois Irmaos do Buriti - MS, nos termos da Lei n° 10520/2002 e subsidiariamente a Lei n° 
8666/93 e posteriores altera9oes, a Lei Complementar n° 123/2006, bem como na Decreto Municipal 
n° 183/2009, 189/2009, e demais normas aplicaveis, em face da classifica^ao da proposta apresentada 
no Processo Administrativo n° 028/2022, modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 009/2022 - 
Registro de Pre90s, por delibera9ao da Pregoeira do Municipio, conforme Ata da sessao publica do dia 
.......e homologada em
para atender as diversas secretarias do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

, RESOLVE registrar os pre90s para aquisi9ao de generos alimenticios,

, inscrita no CNPJ sob o n°
...... , neste ato representado

, de cuja

Atraves do Sistema de Registro de Pre90S, oferecido pela empresa
, Municipio de

, portador do da cedula de identidade n°
, telefone:, com sede , CEP

e do CPF n°pelo senhor
proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima referido observada as conduces 
enunciadas nas clausulas que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.2 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISI^AO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM 

ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE FORMA PARCELADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
2.1. A presente Ata de Registro e o documento vinculativo obrigacional de fomecimento, onde 

constarao os pre90S a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante 
vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fomecimento dos generos 
alimenticios conforme conduces definidas no edital e seus anexos e, se for o caso, com as 
demais classificadas que aceitarem fomecer os materiais pelo pre90 do primeiro classificado, 
obedecida a ordem de classifica9ao e os quantitativos propostos.

2.2. As empresas com pre90S registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de 
Registro de Pre90S, apos a respectiva assinatura da Ata.
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2.3. A Ata de Registro de pre9os resultante deste certame tera a vigencia de 12 (doze) meses, a 
contar da data de publica5ao de seu extrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PRE^OS
3.1. A Ata de Registro de Pre90S sera utilizada pelas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de 

Dois Irmaos do Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuarias da Ata.
3.2. Cabera a Usuaria a responsabilidade, apos o registro de pre9os, pelo controle do cumprimento 

de todas as obriga9oes relativas ao fomecimento, inclusive aplica9ao das san9oes previstas 
neste edital.

3.3. Cabera ainda as Usuarias da Ata deverao informar ao Orgao Gerenciador do Sistema de Registro 
de Pre90s, do nao comparecimento da Detentora para a retirada da nota de empenho ou 
instrumento equivalente, conforme o caso, visando a convoca9ao dos remanescentes e aplica9ao 
das penalidades cabiveis.

3.4. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre90s qualquer orgao ou entidade de outros municipios 
que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Orgao Gerenciador do Sistema 
de Registro de Pre90s deste Municipio

3.5. O Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS nao se obriga a firmar contrata9oes oriundas do 
Sistema Registro de Pre90s, ficando-lhe facultada a utiliza9ao de outros meios para aquis^ao 
de item, respeitada a legisla9ao relativa as licita9des, sendo assegurado ao beneficiario do 
Registro de Pre90S preferencia em igualdade de conduces.

4. CLAUSULA QUARTA - DO ACEITE E RECEBIMENTO.
4.1. Cada fomecimento devera ser efetuado mediante solicita9ao por escrito, formalizada pelo 

Departamento de Compras e Licita96es, dela devendo constar: a data, o valor unitario do 
fomecimento, a quantidade pretendida, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsavel, 
sendo efetuado diretamente a detentora da ata, devidamente autorizada pela autoridade 
superior, contendo o numero de referencia da Ata.

4.2. A(s) Detentora(s) classificada(s) ficara(ao) obrigada(s) a entregar os produtos dentro do prazo 
estipulado no edital, bem como, quando solicitado, realizar a substitui9ao, conforme regra 
editalicia.

4.3. Local da entrega dos produtos sera estabelecido em cada Autoriza9ao de Fomecimento, 
conforme a unidade de trabalho, sempre dentro do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

4.4. O prazo maximo para entrega sera de ate 03 (tres) dias uteis da data de recebimento da 
Autoriza9ao do Fomecimento, nota de empenho ou instrumento equivalente.

4.5. Antes das entregas serem realizadas, os mesmos deverao ser conferidos e inspecionados pelos 
servidores indicados pelas secretarias.

4.6. Os produtos recusados deverao ser substituidos, automaticamente, no prazo maximo de 01 
(um) dia, correndo por conta do fomecedor as despesas de devolu9ao dos produtos recusados.

4.7. Serao recusados os produtos que nao atendam as especifica9oes constantes neste edital e/ou 
que nao estejam adequados, conforme amostra apresentada pelo licitante.

4.8. Caso a(s) licitante (s) classificada(s) em primeiro lugar nao receber ou nao retirar a nota de 
empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a Administra9ao

42



FLSJg UV\

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI SoJSBSMWi

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

convocara a segunda classificada para prestar o serv^o, e assim sucessivamente quanto as 
demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabiveis.

4.9. A segunda classificada so podera fomecer os produtos a Administra9ao quando a primeira 
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.10. Os produtos, objeto desta licita9ao, deverao ser acompanhados de notas fiscais distintas, ou 
seja, de acordo com a Autoriza9ao de Fomecimento devendo constar o numero da Ata de 
Registro de Pre90s, o produto, o valor unitario, a quantidade, o valor total e o local da entrega 
dos generos alimenticios, alem das demais exigencias legais.

4.11. Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, 
as disposi9oes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

4.12. As despesas relativas a presta9ao de servi90s correrao por conta exclusivas da usuaria da ata.

5. CLAUSULA QUINTA-DA CONTRATACAO
5.1. As obriga9oes decorrentes do fomecimento dos generos alimenticios constantes do Registro de 

Pre90s sera firmado com o Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS, observada as conduces 
estabelecidas neste edital e no que dispoe o art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93, e sera formalizada 
atraves de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nao envolver obriga9oes fiituras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando presentes 

obriga9oes fiituras.
5.1.1. A Ata de Registro de Pre90s (Anexo VI) e parte integrante do Edital de Convoca9ao, 

cujas conduces deverao ser mantidas na sua integralidade.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata sera de 05 (cinco) dias 

uteis, contados da convoca9ao.
5.3. Os quantitativos de fomecimento serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, 

observarao obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pre90s.
5.4. A licitante vencedora nao podera subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 

parcialmente o objeto da presente licita9ao.
6. CLAUSULA SEXTA - DO PREQO E REVISAO

6.1. Os pre90s registrados serao fixos e irreajustaveis durante a vigencia da Ata de Registro de 
Pre90s.

6.2. Na ocorrencia do pre90 registrado tomar-se superior ao pre90 praticado no mercado, o Setor 
de Compras e Licita96es notificara a Detentora com o primeiro menor pre90 registrado para o 
item visando a negocia9ao para a redu9ao de pre90S e sua adequa9ao ao do mercado, 
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especifica9oes.

6.3. Dando-se por infrutifera a negocia9ao de redu9ao dos pre90S, a Comissao de Licita9ao 
formalmente desonerara a Detentora em rela9ao ao item e cancelara o seu registro, sem 
prejuizos das penalidades cabiveis.

6.4. Simultaneamente procedera a convoca9ao das demais Detentoras, respeitada a ordem de 
classifica9ao visando estabelecer igual oportunidade de negocia9ao.
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6.5. Na ocorrencia de cancelamento de registro de pret^o para o item, podera a Prefeitura Municipal 
de Dois Irmaos do Buriti/MS solicitar nova licita9ao para a aquisi9ao do produto, sem que 
caiba direito de recurso.

7. CLAUSULA SETIMA-DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do fomecimento do objeto desta ata, sera efetuado mediante credito em 
conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitive dos generos 
alimenticios, apos a apresenta9ao da respectiva documenta9ao fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, conforme dispoe o art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, 
alinea "b", da Lei n° 8.666/93 e altera9oes.

7.2. Os pagamentos somente serao efetuados apos a comprova9ao, pela detentora, de que se encontra 
regular com suas obriga9des para com o sistema de seguridade social, mediante a apresenta9ao das 
Certidoes Negativas de Debito com o INSS e com o FGTS.

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para 
que a Detentora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a 
partir da data da reapresentagao do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de Or9amento e 
Finan9as, a seu criterio, podera devolve-la, para as devidas corre9oes, ou aceita-la.
7.5. Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada, para fins de 
atendimento das conduces contratuais.

7.6. Na pendencia de liquida9ao da obriga9ao financeira em virtude de penalidade ou inadimplencia 
contratual o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor da Detentora.

7.7. A Administra9ao Municipal nao pagara, sem que tenha autoriza9ao previa e formal nenhum 
compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao institui9des 
financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela 
Detentora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese de mora por 
parte da contratante.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pelo descumprimento total da obrigagao assumida, caracterizado pela recusa da Detentora em 
assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo 
estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficara a 
Detentora, a juizo do Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de Pre90s, sujeito as seguintes 
penalidades:

I. Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II. Cancelamento do pre90 registrado;
III. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com a 

administra9ao por prazo de ate 05 (cinco) anos.
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8.2. As sansdes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execute do objeto:
I. Multa moratoria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da presta^ao em atraso ate o 

decimo dia;
II. Rescisao unilateral do contrato se for o caso, apos o decimo dia de atraso e,
III. Cancelamento do preQO registrado.

8.4. Por inexecu9ao total ou execu^ao irregular do contrato de fornecimento ou de presta9ao de 
servi9o:

I. Advertencia, por escrito, nas faltas leves;
II. Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da 

totalidade do fornecimento nao executado pela Detentora;
III. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com a 

administra9ao por prazo de ate 05 (cinco) anos;
IV. Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica Municipal, 

enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a 
reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, podera ser aplicada juntamente com as san9oes 
previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da rescisao unilateral do instrumento 
de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 respeitando 
o principio da proporcionalidade.

8.6. Apresenta9ao de documenta9ao falsa, nao manuten9ao da proposta e cometimento de fraude 
fiscal, acarretara sem prejuizo das demais comina9oes legais:

I. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao ou impedimento de contratar com a 
Administra9ao de ate 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro 
Cadastral deste Municipio.

8.7. A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo maximo de 05 
(cinco) dias uteis contados da notifica9ao ensejara tambem a aplica9ao da pena de suspensao 
temporaria de participa9ao em licita9ao ou impedimento de contratar com a Administra9ao Publica 
deste Municipio, enquanto nao adimplida a obriga9ao.

8.8. Fica garantido a Detentora o direito previo da cita9ao e de ampla defesa, no respective processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notifica9ao ou publica9ao do ato.

8.9. As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplica9ao do principio da proporcionalidade, em razao de circunstancias fundamentadas em fatos reais 
e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis da data 
em que for notificada da pretensao da Administra9ao Publica deste Municipio da aplica9ao da pena.

8.10. As penalidades aplicadas serao, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral 
deste Municipio.
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8.11. Competira a cada usuaria da Ata de Registro de Pre^os a aplica9ao das penalidades previstas no 
subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 sera de competencia exclusiva da 
autoridade maxima da Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti/MS, facultada a ampla defesa, na 
forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitagao ser concedida mediante 
ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de sangao minima de 02 (dois) 
anos.

8.13. O Orgao Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de responsavel pelo 
controle do cumprimento das obrigagoes relativas ao fomecimento cabera a aplicagao das demais 
penalidades previstas no instrumento de convocagao.

8.14. As importancias relativas as multas deverao ser recolhidas a conta do Tesouro do Municipio de 
Dois Irmaos do Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO PRE^O REGISTRADO

9.1. A Ata de Registro de Prego sera cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de 
vigencia ou quando nao restarem empresas registrados e, por iniciativa deste Municipio 
quando:

9.1.1. A Detentora da ata nao formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou nao 
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigencias da Ata de 
Registro de Pregos, sem justificativa aceitavel;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipoteses de inexecugao total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3. Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nao houver exito na 
negociagao;

9.1.4. Der causa a rescisao administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por 
motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;

9.1.5. Por razao de interesse publico, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Prego induzira na convocagao da fomecedora com classificagao 
imediatamente subsequente.

9.3.
9.4. Sera assegurado o contraditorio e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificagao ou publicagao.

10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORNAMENT ARIA

10.1. As despesas decorrentes das aquisigoes da presente licitagao correrao por conta das diversas 
secretaria municipals da Prefeitura Municipal de Dois Irmaos de Buriti, Estado do Mato Grosso 
do Sul na qualidade de Usuarias da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas 
constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as
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conduces estabelecidas neste edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei Federal n° 8.666/93 e 
altera9oes.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PRE^O REGISTRADO

13-lJ

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licita9ao na modalidade de Pregao Presencial, tipo 
menor pre90 por item, HOMOLOGADO a classifica9ao das empresas conforme abaixo 
especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

VLR
TOTAL

MARCADESCRICAO VLR UNTQNTUNDITEM

CIassifica9ao Geral
la Empresa_______
2a Empresa_______
3a Empresa_______

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Pre90 sera publicado no Diario Oficial do Municipio, 
conforme o disposto no art. 61, paragrafo unico, da Lei Federal n° 8.666/93.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposi9des constantes da Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Municipal n° 1159/2019, 
do Decreto Municipal n° 049/201 le demais normas aplicaveis a especie.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, 
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questoes 
resultantes desta licita9ao e que nao possam ser dirimida administrativamente.

Dois Irmaos do Buriti - MS, XX de XXXXX de 2022.

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS 
WLADEMIR DE SOUZA VOLK - PREFEITO MUNICIPAL

DETENTORA
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ANEXO VII

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2Q22
PREGAO PRESENCIAL NQ 009/2022

MINUTA DO CONTRATO N° /2022

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS, pessoa juridica de direito publico interno, 
com sede na Rua Reginaldo Lemes da Silva, n°. 01, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.PJ. sob o 
N°.24.616.187/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, WLADEMIR DE SOUZA 
VOLK, brasileiro, casado, portador do RG n.° 001053159 SSP/MS e CPF n.° 836.177.101-82, 
residente e domiciliado na Rua Campo Grande, S/N, Centro, Dois Irmaos do Buriti - MS, doravante 
denominada Contratante e a empresa , inscrita no CNPJ-MF

estabelecimentosob n°. nacomo
, na cidade de_____________________-____,

doravante denominada Contratada, representada neste ato por seu socio Sr.(a).
brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n°. ___________,

, e do CPF n°.

,n°.

, e perante as testemunhas abaixoemitida pela SSP/
firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebrat^ao foi autorizada pelo despacho de homologa9ao 
do processo de licita^ao modalidade Pregao Presencial n°. 001/2021, e nos termos da Lei Federal n°. 
8.666/93 em sua atual reda^ao, atendidas as clausulas e conduces que se enunciam a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. REGISTRO DE PRE^OS PARA AQUISI^AO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM 

ATENDIMENTO AS SECRET ARIAS MUNICIPAIS, DE FORMA PARCELADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor total para aquisi^ao de generos alimenticios em atendimento as secretarias 
niunicipais, de forma parcelada, objeto deste contrato, e

), conforme tabela abaixo:
de R$

(

VLR
TOTAL

MARC VLR
UNT

ITE DESCRICAO QNTUND AM

R$VALOR TOTAL
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2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas conduces contratuais, os acrescimos 
ou supressoes que se fizerem nos servi9os, ate 25% do valor do Contrato.

2.2. O pre90 proposto sera considerado suficiente e completo, para as despesas decorrentes de 
carregamento, descarregamento, fretes, transportes e de todas as opera9oes, de unica e 
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licita9ao, bem 
como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui nao especificada, que possa incidir 
ou ser necessaria a execu9ao do objeto da licita9ao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDI^OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:
3.1. 0 pagamento, decorrente do fomecimento do objeto desta ata, sera efetuado mediante credito em 

conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitive dos generos 
alimenticios, apos a apresenta9ao da respectiva documenta9ao fiscal, devidamente atestada pelo 
setor competente, conforme dispoe o art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, 
inciso II, alinea "b", da Lei n° 8.666/93 e altera9oes.

3.2. Os pagamentos somente serao efetuados apos a comprova9ao, pela detentora, de que se encontra 
regular com suas obriga95es para com o sistema de seguridade social, mediante a apresenta9ao 
das Certidoes Negativas de Debito com o INSS e com o FGTS.

3.3. O criterio de reajuste dos pre90S contratados sera com base no Inciso XI do Art. 40, da Lei Federal 
n° 8.666/93, em sua atual reda9ao, e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados pelo 
orgao competente do Govemo Federal, ou da varia9ao efetiva do custo da produ9ao e pre90s 
atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de pre90s, ou ainda na varia9ao mensal do 
IPCA/IBGE;

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribuivel a contratada, 
aplicar-se-a o indice IPCA/IBGE, a titulo de compensa9ao financeira, que sera o produto 
resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo numero de dias de 
atraso do mes correspondente, repetindo-se a opera9ao a cada mes de atraso;

3.5. Caso ocorram majora9oes significativas no custo dos produtos, dentro do periodo contratual, 
majora9oes estas que comprometam o equilibrio economico-financeiro do Contrato, prejudicando 
a sua execu9ao, podera ser feito e alinhamento dos pre90S atingidos por estas varia9oes, ficando 
eleito o indice oficialmente determinado por lei, com o objetivo de garantir a exequibilidade dos 
servi90s contratados.

3.6. Sera efetuada a Reten9ao para a Previdencia Social de acordo com a legisla9ao vigente.

4. CLAUSULA QUARTA-DO PRAZO
4.1 O presente Contrato tem dura9ao de XX (XXXX) meses, podendo ser prorrogado a criterio da 

CONTRATANTE, por iguais e sucessivos periodos, ate o limite de 60 (sessenta) meses.
5. CLAUSULA QUINTA-DA DOTACAO:

5.1. O registro de pre90s para aquisi9ao de generos alimenticios em atendimento as secretarias 
municipais, de forma parcelada, a que se refere o presente Contrato corre a conta das Dota9oes 
Or9amentarias:______________________________________ _______ .
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6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGA^OES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
6.1. Da CONTRATANTE: a contratante se obriga a:

6.1.1. Cumprir fielmente as clausulas do presente edital, inclusive a forma de pagamento nele 
descrita.

6.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da vencedora aos locais da entrega dos 
produtos;

6.1.3. Prestar as informa9oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
vencedora;

6.1.4. Exercer a fiscaliza9ao dos produtos por servidores designados, na forma prevista neste 
edital;

6.1.5. Disponibilizar 1 (um) servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos;
6.1.6. Comunicar oficialmente a vencedora quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 

natureza grave.
6.2. Da CONTRATADA: a CONTRATADA obriga-se expressamente ao seguinte:

6.2.1. Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da aquisi9ao dos generos 
alimenticios objeto desta licita9ao, tais como: salaries; seguros de acidente; encargos 
trabalhistas, sociais e previdenciarios; indeniza9oes; vales-refei9oes; vales-transportes e 
outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo govemo.

6.2.2. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a presta9ao da entrega, 
com o fim de constatar no local a sua efetiva execu9ao e verificar as conduces em que 
esta sendo entregue;

6.2.3. Responder por seus empregados em decorrencia generos alimenticios, inclusive pela 
imediata indeniza9ao de danos por eles eventualmente causados;

6.2.4. Responder pelos danos diretamente causados a Administra9ao ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execu9ao dos serv^os, nao excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela Secretaria Municipal de 
Administra9ao;

6.2.5. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer inffa9ao, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados quando da entrega dos produtos, objeto deste Pregao;

6.2.6. Comunicar a Administra9ao, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessaries;

6.2.7. Entregar os produtos semanalmente em horario de funcionamento, conforme 
cronograma estabelecido pelas secretarias

6.2.8. Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATADA, os comprovantes de 
pagamentos dos empregados e recolhimento dos encargos sociais;

6.2.9. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudica9ao deste 
Pregao.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGA^OES GERAIS
7.1. E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a vigencia do contrato, a 

contrata9ao de servidor do quadro da CONTRATANTE.
7.2. A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade a cerca do objeto deste Pregao.
7.3. E vedada a subcontrata9ao, salvo com autoriza9ao previa do CONTRATANTE.
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8. CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
8.1. Durante a vigencia do Contrato, os produtos serao fiscalizados por servidor designado para 

esse fim, representando a CONTRATANTE.
8.2. O representante anotara, em registro proprio, todas as ocorrencias relacionadas com a entrega 

dos generos alimenticios, determinando o que for necessario a regularizai^ao das faltas ou 
defeitos observados.

8.3. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao ser 
solicitadas a CONTRATADA, em tempo habil, para a ado^ao das medidas convenientes.

8.4. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administragao da CONTRATANTE, 
durante o periodo de vigencia do Contrato, para representa-la sempre que for necessario.

8.5. Alem do acompanhamento e da fiscalizagao dos servigos, a CONTRATANTE podera, ainda 
sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre 
que essa medida se tomar necessaria.

8.6. Nao obstante a CONTRATADA seja a unica responsavel pela entrega do objeto, a 
CONTRATADA reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalizagao sobre os generos 
alimenticios diretamente ou por prepostos designados.

9. CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA
9.1. Pelo descumprimento total da obrigagao assumida, caracterizado pela recusa da Contratada 

em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do 
prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, 
ficara a Contratada, a juizo do Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos, sujeito as 
seguintes penalidades:

Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ouI.
contrato;
II. Cancelamento do prego registrado;
III. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a 
administragao por prazo de ate 05 (cinco) anos.

9.2. As sangoes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.
9.3. Por atraso injustificado na execugao do objeto:

I. Multa moratoria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da prestagao em atraso 
ate o decimo dia;
II. Rescisao unilateral do contrato se for o caso, apos o decimo dia de atraso e,
III. Cancelamento do prego registrado.

9.4. Por inexecugao total ou execugao irregular do contrato de fomecimento ou de prestagao de 
servigo:

I. Advertencia, por escrito, nas faltas leves;
II. Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da 
totalidade do fomecimento nao executado pela Contratada;
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III. Suspensao temporaria de participasao em licita9ao e impedimento de contratar com a 
administrate por prazo de ate 05 (cinco) anos;
IV. Declara^ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja 
promovida a reabilitato perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, podera ser aplicada juntamente com as 
san9oes previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da rescisao unilateral 
do instrumento de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei Federal 
n° 8.666/93 respeitando o principio da proporcionalidade.

9.6. Apresenta9ao de documenta9ao falsa, nao manuten9ao da proposta e cometimento de fraude 
fiscal, acarretara sem prejuizo das demais comina9des legais:

9.7. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao ou impedimento de contratar com a 
Administra9ao de ate 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro 
Cadastral deste Municipio.

9.8. A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo maximo de 05 
(cinco) dias uteis contados da notifica9ao ensejara tambem a aplica9ao da pena de suspensao 
temporaria de participa9ao em licita9ao ou impedimento de contratar com a Administra9ao 
Publica deste Municipio, enquanto nao adimplida a obriga9ao.

9.9. Fica garantido a Contratada o direito previo da cita9ao e de ampla defesa, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notifica9ao ou publica9ao do ato.

9.10. As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, 
mediante aplica9ao do principio da proporcionalidade, em razao de circunstancias 
fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo 
maximo de 05 (cinco) dias uteis da data em que for notificada da pretensao da Administra9ao 
Publica deste Municipio da aplica9ao da pena.

9.11. As penalidades aplicadas serao, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro 
Cadastral deste Municipio.

9.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 sera de competencia exclusiva da 
autoridade maxima da Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti/MS, facultada a ampla 
defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilita9ao ser concedida 
mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de san9ao 
minima de 02 (dois) anos.

9.13.0 Orgao Gerenciador do Sistema de Registros de Pre9os, na qualidade de responsavel pelo 
controle do cumprimento das obriga9oes relativas ao fomecimento cabera a aplica9ao das 
demais penalidades previstas no instrumento de convoca9ao.

9.14.As importancias relativas as multas deverao ser recolhidas a conta do Tesouro do Municipio 
de Dois Irmaos do Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul.

\
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10. CLAUSULA DECIMA - A RESCISAO DO CONTRATO
10.1. A falencia da CONTRATADA provocara a rescisao de pleno direito do contrato, como 

tambem a declaragao judicial de insolvencia e a abertura do concurso de credores.
10.2. Igualmente, constituirao motivos para rescisao do contrato:

10.2.1.0 nao cumprimento reiterado das clausulas contratuais.
10.2.2. A paralisa^ao dos servi^os em justa causa e sem previa comunica9ao a 

CONTRATADA.
10.2.3. Caso a CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade publica ou grave perturba^ao 

da ordem interna, nao efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar 
da apresenta9ao da fatura sem qualquer satisfa9ao do debito, a CONTRATADA podera 
suspender as entregas, independentemente de interpela9ao judicial, desde que:
a) Envie para a CONTRATANTE, em ate 20 (vinte) dias, antes da paralisa9ao, 

correspondencia comunicando o fato;
b) Conserve as entregas que causem riscos aos servidores e a popula9ao. Fica assegurado 

a CONTRATANTE o direito de intervir nas entregas que compoem o objeto do contrato, no 
caso de paralisa9ao por motivo de greve ou por qualquer outro motive justificavel, superior a 
05 (cinco) dias, podendo para tanto, assumir temporariamente as instances, recursos materiais 
e humanos dispomveis da empresa CONTRATADA.

12.3 Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRATADA voltara a situa9ao de 
normalidade, a CONTRATANTE cessara a interven9ao de imediato, restituindo as 
instances e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisa9ao dos 
fomecimentos.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Fica estabelecido o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti/MS, para dirimir quaisquer 

questoes oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrument, em 02 (duas) vias, os 
representantes das partes, na presen9a de 02 (duas) testemunhas.

Dois Irmaos do Buriti - MS, XX de XXXXXXX de 2022.

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS 
WLADEMIR DE SOUZA VOLK - PREFEITO MUNICIPAL

CONTRTADA
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ANEXO VIII

MODELO DE PECLARACAO DE ENOUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEOUENO PORTE

, por intermedio 
, portador (a) da Carteira de Identidade n° 
____________ , DECLARA, sob as san^oes

, inscrita no CNPJ/MF n°A Empresa____________________
de sen representante legal o Sr. (a)
____________expedida pela / e de CPF n°
administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, e considerada

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n°
123/12006.

DECLARA ainda que a empresa esta excluida das vedafoes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

de-MS, de

CARIMBO DE CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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