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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 
Rua Bento Marques, nº795, centro 
CEP 79930-000 – (67) 3488-1161 

   

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
MENOR PREÇO  

 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA 
ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CEINF - COM FORNECIMENTO 
PARCELADO - PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.  
 
 
 
DATA DA ABERTURA:  09 DE  MARÇO DE 2021, AS 08:00 HORAS. 
 
PREÂMBULO 
 
1-  DA REGÊNCIA 
2 - DO OBJETO 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
5 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
6 - DA PROPOSTA 
7 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
8 - DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 
9 - DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
10 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11 - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
12 - DO PRODUTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO 
13 - DA CONTRATAÇÃO 
14 - DO PREÇO E REVISÃO 
15 - DO PAGAMENTO 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17 - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Anexo I – Termo de Referência – Especificações; 
Anexo II - Formulário Padronizado de Proposta; 
Anexo III - Declaração de Habilitação; 
Anexo IV – Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos; 
Anexo V – Declaração nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

MENOR PREÇO POR  ITEM 
 
O MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA, através da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento, por intermédio de seu Pregoeiro oficial designado pelo Decreto nº 011/2021, 
de 13 de Janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município no dia 25 de Janeiro de 
2021, torna público, torna público que no dia 09 de Março de 2021 às 08h00min, no Paço 
Municipal, situada na Rua Bento Marques, nº. 795, Centro, Aral Moreira - MS realizar-se-á 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, execução indireta, do tipo 
“menor preço”, autorizada no Processo Administrativo n.º 006/2021, que será regido pela Lei 
Federal n.º 10.520/2002, pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e demais 
especificações e condições constantes neste ato convocatório. 
  
Caso a sessão pública de Pregão não seja finalizada até as 13:00 hs da data prevista acima, 
o Pregoeiro marcará para o dia seguinte a continuação da sessão pública a partir das 08:00 
hs, no mesmo endereço. 
 
1. DA REGÊNCIA LEGAL 
 
1.1 Lei Federal nº 8.666/93 e alterações; 
1.2 Lei Federal nº 10.520/02; 
1.3 Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 
1.4 Lei Complementar nº 123/06; 
1.5 Decreto Municipal nº 036/2009; 
1.6 Decreto Municipal nº 072/2009; 
1.5 Demais disposições contidas neste Edital. 
 
 
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1. Aquisição de generos alimentícios a serem utilizados na Merenda Escolar para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e 
Ceinf - com fornecimento parcelado - pelo periodo de 12 (doze) meses. 
 
2.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nas 
condições previstas neste edital. 
 
2.3. A quantidade constante do Anexo II é para efeito de registro por unidade de preço. 
 
2.4. Os preços registrados neste procedimento terão validade de 12 (doze) meses, partir da data de 
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
 
3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 
3.1.2 – Atenda os requisitos e exigências constantes deste Edital e seus anexos; 
 
3.2 – Não poderão concorrer neste Pregão: 
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3.2.1 – Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.2.2 – Empresa que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Município de Aral 
Moreira-MS. 
 
3.2.3 – Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
3.2.4 – Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por servidor ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, Inciso 
III, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deverá enviar um 
representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este pela 
representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.  
 
4.2 – O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
4.2.1 - No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer ao local, 
deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta 
Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso (cópia autenticada na forma do 
subitem 8.4), caso em que o Pregoeiro poderá autenticar a partir do original, no momento do 
credenciamento.   
 
4.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas e 
lances de preços 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 poderá representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de 
representação para itens distintos. 
 
4.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação conforme 
Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos da habilitação, podendo o credenciado ou representante 
preencher a declaração no momento da abertura da sessão. 
 
4.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante credenciado e 
ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo. 
 
4.5 – O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará impedido de participar das fases de 
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, para 
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação 
relativa a este Pregão, caso em que será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado; 
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4.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 
 
4.8. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitara a 
licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma. 
 
4.9. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 
estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 
trabalhos, 
devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de 
recursos. 
 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
  
5.1 – Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar à 
Equipe de Apoio, juntamente com a Declaração de Habilitação (conforme Anexo III), a proposta 
escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em 
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, se os 
mesmos não forem timbrados, os seguintes dizeres: 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-

MS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
ENVELOPE PROPOSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-
MS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 
REGISTRO DE PREÇOS 

ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO 
 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1 – A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as seguintes 
informações e características: 
 
6.1.1 – Ser apresentada em arquivo de mídia (pen-drive) no formulário proposta fornecido pela Betha 
Sistemas conforme endereço eletrônico fornecido junto a esse Edital. 
 
6.1.2 – A licitante, sob pena de desclassificação deverá apresentar valores para cada item que 
compõe o item, devendo ainda, respeitar os valores máximos indicados no termo de referência deste 
Edital, e ao final com a indicação do total geral da proposta, em algarismo ou por extenso, devendo 
obrigatoriamente indicar a marca do produto ofertado, os preços para  aquisição dos produtos, 
deverão sob pena de desclassificação respeitar o limite de Preço estabelecido no Termo de 
Referencia.  
 
6.1.3 – Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em 
algarismos arábicos.  
 
6.1.4 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes da aquisição, bem ainda, 
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 
 
6.1.5 – Os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais, pós vírgula. 
 
6.1.6 – O valor do lote informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFERÊNCIA 
DO RESPECTIVO LOTE, conforme termo de referencia deste Edital. 
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6.1.7 – a última folha deverá estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante. 
 
6.1.8 – Deve indicar o prazo de entrega dos produtos, não superior a 24 (vinte quatro) horas, após a 
solicitação da Secretaria Municipal Educação, obedecida a quantidade solicitada. 
 
6.1.9 – Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 
 
6.2 – A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste edital. 
 
6.3 –  É de inteira responsabilidade da proponente o preço e demais condições apresentadas. 
 
6.4 – Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.8 e 6.1.9, não estejam indicados na proposta, os 
mesmos serão considerados como aceito pela licitante para efeito de julgamento. 
 
6.5 – Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que 
apresentar preços unitários inexeqüíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 
 
6.6 - As Propostas de Preços poderão ou não contemplar a totalidade dos quantitativos fixados para 
cada lote constante do termo de referencia deste edital. 
 
7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 – No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão pública para 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentação de habilitação. 
 
7.2 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 01, contendo a Proposta de Preços Escritas 
ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise prévia dos preços, 
observando a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, procedendo-se às 
correções de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como critério de aceitabilidade o 
preço “Unitário”. 
 
7.3 – Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade 
das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas 
para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem 
plenamente a esses requisitos.  
 
7.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionará as propostas para 
fase de lances, observando os seguintes critérios: 
 
a) classificará a licitante autora da proposta de menor preço por lote e todas aquelas apresentadas 
com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço 
ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da 
etapa de lances verbais. 
 
b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três), 
incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados, observado o subitem 
6.1.6; 
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c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances, realizar-se 
á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 
 
7.4.1 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
7.5 - O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresentação de 
lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da 
proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor. 
  
7.6 – O Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo mínimo entre os lances, 
para agilizar a sessão. 
 
7.7 – Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes para 
eventuais consultas telefônicas, os quais disporão até o máximo de 03 (três) minutos, por consulta. 
 
7.8 – Em observância à Lei Complementar Federal nº 123/2006 de 14.12.2006, na presente licitação 
será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
 
7.8.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior até 5% (cinco por cento) à proposta 
mais bem classificada. 
 
7.9 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
7.9.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
7.9.2 – Não ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.8.1 deste Edital, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal nº 
123/2006 de 14.12.2006). 
 
7.9.3 – Na hipótese do não registro de preços na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1º do art. 45 da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 de 14.12.2006). 
 
7.9.4 – O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§ 2º do art. 45 da Lei Complementar 
Federal nº 123/2006 de 14.12.2006). 
 
7.10 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades previstas neste Edital. 
 
7.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
8. DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 
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8.1 – Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora da 
melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE n.º 02, os documentos a 
seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte ordem, 
de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exame correspondentes: 
 
8.1.1 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a respectiva 
consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou 
ainda 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da 
diretoria em exercício. 
 
d) No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa jurídica como sócia junta-se para a 
habilitação o CNPJ da respectiva empresa. 
 
8.1.1.1 – Os documentos elencados no item 8.1.1. poderá ser dispensado caso tenha sido 
apresentado na fase de credenciamento. 
 
8.1.2 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
c) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo 
Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil); 
 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos Gerais, 
compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.  
 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos Gerais, 
compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.  
 
f) Certificado de Regularidade do FGTS- CRF, na forma de Lei nº 8.036/90; 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal nº 12.440 de 
07.07.2011. 
 
8.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
b) Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa, e 
demonstrações contábeis do último exercício, exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
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comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 
 
a.1) Entenda-se por “na forma da lei” o seguinte: 
quando S/A, balanço patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5º, da Lei Federal 
nº6.404/76); 
 
quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e encerramento 
do livro Diário do qual foi extraído (art. 5, § 2º do Decreto Lei nº486/69), autenticado pelo órgão 
competente do Registro do Comércio; 
 
a.2) Sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão participar do Pregão apresentando o 
balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial, assinado por 
contabilista habilitado e pelo representante da empresa; 
 
a.3) As empresas que adotem a Escrituração Contábil Digital, enviada ao Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar as Demonstrações Contábeis, os Termos de 
abertura e encerramento e o Recibo de Entrega de Livro Digital emitidos pelo Sistema Validador do 
SPED. 
 
8.1.4 – Declaração, observadas penalidades cabíveis, de superveniência de fatos impeditivos da 
habilitação, conforme este Edital.   
 
8.1.5 – Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (na forma do Anexo  deste Edital). 
 
8.2 – Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão público, 
deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste 
expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados da 
data de sua emissão. 
 
8.3 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:  
a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ  e com o endereço respectivo; 
b) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 
  
8.4 – Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pelo Pregoeiro, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial. 
 
8.4.1 – Os documentos de habilitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro a partir do original até 
às 16:00 horas do último dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Proposta 
e Documentação; 
 
8.4.2 – Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
8.4.3 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
 
8.4.4 – O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário. 
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8.5 - Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou empresa 
de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo 
que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 de 14.12.2006). 
 
8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, através do Pregoeiro, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº 
123/2006 de 14.12.2006). 
 
8.5.2 – A não-regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº 
123/2006 de 14.12.2006). 
 
8.6 – Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das 
licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos 
aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 
 
8.7 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 03 (três) 
dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatório. 
 
8.7.1 – Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos; 
 
8.7.2 – As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 
 
9. DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
 
9.1 - Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente. 
 
9.1.1 – A petição deverá ser formulada por escrito, podendo ser protocolada diretamente na sede da 
administração ou enviada por email conforme endereços constantes no subintem 19.14, contendo os 
documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante, bem como de documentos onde 
seja possível a verificação da capacidade de representação do signatário, sob pena de não 
conhecimento; 
 
9.2 – A petição deverá ser dirigida pessoalmente ao Pregoeiro, devendo o mesmo decidir no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-la à Procuradoria Geral do 
Município para análise e parecer; 
 
9.3 - Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a decisão administrativa 
pertinente antes da data fixada para a realização deste Pregão, será designada nova data para 
realização do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterações, se houverem. 
 
9.3.1 - Não sendo possível a decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realização 
deste Pregão, deverá o impugnante participar normalmente do certame até que haja o mérito relativo 
a impugnação. 
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9.4 – A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverá ser feita ao 
Pregoeiro imediatamente após a declaração do (s) vencedor (es). 
 
9.5 – A licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a motivação consistente que será 
liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não. 
 
9.6 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso pela licitante, 
implicará na decadência desse direito, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à (s) licitante (s) 
vencedora (s). 
 
9.7 – Admitido o recurso, a licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das 
razões recursais escritas, dirigidas ao Pregoeiro, e estará disponível às demais licitantes 
classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas contra-razões em até 03 (três) dias úteis, 
contados do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cartório dos 
autos do Pregão. 
 
9.8 – As licitantes que desejarem impugnar o (s) recurso (s) ficarão intimadas a fazê-lo desde a 
reunião de realização deste Pregão. 
 
9.9 – Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberá o recurso, declarando o seu efeito suspensivo, e 
encaminhará à Procuradoria Geral do Município para análise e parecer, sendo a decisão proferida 
pela autoridade competente responsável pela homologação da licitação. 
 
9.10 – O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão somente a 
invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.  
 
9.11 – Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente poderá adjudicar o objeto do Pregão à licitante vencedora, e em conseqüência homologar 
o procedimento licitatório. 
 
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo 
obrigacional da aquisição, onde constarão os preços a serem praticados, com características de 
compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para as aquisições, nas 
condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que 
aceitarem fornecer os produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecidos à ordem de 
classificação e os quantitativos propostos. 
 
10.2. O Pregoeiro convocará formalmente as empresas, com antecedência mínima de 03 dias úteis, 
informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
10.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 
seu transcurso, for solicitado pela empresa convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Comissão de Licitação. 
 
10.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Fazenda providenciará a imediata publicação 
da Ata no Diário Oficial do Município. 
 
10.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de 
Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata. 
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10.5. Caso a empresa primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a 
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro 
convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada 
na licitação. 
 
10.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação 
para a assinatura de Ata de Registro de Preços, as licitantes estarão liberadas dos compromissos 
assumidos. 
 
10.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a 
contar da data de publicação de seu extrato. 
 
11. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Educação do Município 
de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuária da Ata.  
 
11.2. Caberá a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento a responsabilidade, após o registro 
de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas as aquisições, inclusive 
aplicação das sanções previstas neste edital. 
 
11.3. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento deverá informar ao Órgão Gerenciador do 
Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da empresa para a retirada da nota de 
empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e 
aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
  
11.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros 
municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do 
Sistema de Registro de Preços deste Município. 
 
11.4.1 – As Adesões previstas na forma do item acima não poderá exceder ao quíntuplo do 
quantitativo de cada Item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
11.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nas 
condições previstas neste edital. 
 
11.6. O Município de Aral Moreira não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para contratação dos produtos, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços 
preferência em igualdade de condições. 
 
12. DO PRODUTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO 
 
12.1. Cada aquisição deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela 
Secretaria Municipal de Educação, dela devendo constar: a data, o valor unitário, a quantidade 
pretendida e o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa 
contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da 
Ata. 
 
12.2. A(s) empresa(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento 
efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega ocorrer em data posterior ao 
seu vencimento. 
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12.3.. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, sendo que a 
entrega das aquisições não poderá ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas da data de recebimento da 
nota de empenho ou instrumento equivalente. 
 
12.4.  As aquisições se efetivarão, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante 
recibo, nos seguintes termos: 
 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante “Termo de 
Aceite Provisório”; 
 
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos 
produtos, e conseqüente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
mediante “Termo de Aceite Definitivo”. 
 
12.4. Caso a(s) empresa (s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de 
empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a 
segunda classificada, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos 
as penalidades cabíveis. 
 
12.5. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver 
seu registro junta a Ata cancelada. 
 
12.6. As aquisições, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais 
distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de 
Registro de Preços, o material, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além 
das demais exigências legais. 
 
12.7. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
13. DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1. As obrigações decorrentes das aquisições constantes do Registro de Preços serão firmadas 
com o Município de Aral Moreira, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe 
o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de: 
 
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato, quando presentes obrigações futuras. 
 
13.1.1. A Ata de Registro de Preços é parte integrante deste edital, cujas condições deverão ser 
mantidas na sua integralidade. 
 
13.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da convocação. 
 
13.3. Os quantitativos das aquisições serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, 
observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
 
13.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente o objeto da presente licitação. 
 
14. DO PREÇO E REVISÃO 
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14.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. 
 
14.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Pregoeiro notificará a empresa com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto 
cotado, qualidade e especificações. 
 
14.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Pregoeiro formalmente 
desonerará a empresa em relação ao lote e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis. 
 
14.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais empresas, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
 
14.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Poder Executivo 
deste município solicitar nova licitação para contratação das aquisições, sem que caiba direito de 
recurso. 
 
15. DO PAGAMENTO 
 
15.1. O pagamento, decorrente do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 
corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo das aquisições, após a 
apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, 
conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei 
n° 8.666/93 e alterações. 
 
15.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) empresa(s), de que se 
encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida da União, 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Certidão Negativa da Fazenda Municipal. 
 
15.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado 
para que a empresa tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser 
contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
15.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Administração Municipal de Aral 
Moreira, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 
 
15.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para 
fins de atendimento das condições contratuais. 
 
15.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da empresa. 
 
15.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 
 
15.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 
Empresa de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
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15.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por 
parte da contratante. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da empresa 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, ficará a 
empresa, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes 
penalidades: 
 
I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;  
 
II - Cancelamento do preço registrado; 
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
16.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 
16.3. Por atraso injustificado na execução do objeto: 
 
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o 
décimo dia; 
 
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e, 
 
III - Cancelamento do preço registrado.   
 
16.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato da aquisição: 
 
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
 
II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade 
da aquisição não entregue pela empresa; 
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
16.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as 
sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
16.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude 
fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais: 
  
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral 
deste Município. 
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16.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão 
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública 
deste Município, enquanto não adimplida a obrigação. 
 
16.8. Fica garantido à empresa o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato. 
 
16.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, 
mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em 
fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da 
aplicação da pena.  
 
16.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro 
Cadastral deste Município. 
 
16.11. Competirá às usuárias da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no 
subitem 16.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 16.3. 
 
16.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 será de competência exclusiva da 
autoridade máxima do Poder Executivo, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no 
subitem 16.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados 
e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos. 
 
16.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo 
controle do cumprimento das obrigações relativas a aquisição caberá a aplicação das demais 
penalidades previstas no instrumento de convocação. 
 
16.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de 
Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul. 
 
17. DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
 
17.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência 
ou quando não restarem empresas registradas e, por iniciativa da(s) usuária(s) da Ata quando: 
 
17.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, 
sem justificativa aceitável; 
 
17.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
 
17.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na 
negociação; 
 
17.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos 
elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83; 
 
17.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
 
17.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da empresa com classificação 
imediatamente subseqüente.  
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17.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 
 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
18.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Secretaria do 
Municipal de Educação de Aral Moreira-MS, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas 
de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou 
documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 
62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. Serão desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, 
que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, preço global ou unitário por 
lote simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero. 
 
19.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento que deveria ser apresentado em sessão pública da licitação. 
 
19.3. Fica assegurado ao Sr.º Prefeito Municipal,  no interesse da administração, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, observada as disposições contidas no art. 
49 da Lei n. 8.666/93.  
 
19.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 
19.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação e 
apresentação dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
19.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo comunicação ao contrário. 
 
19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente. 
 
19.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e da exata compreensão de sua 
proposta, durante a realização da sessão pública da licitação.  
 
19.9. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios que regem a lei. 
 
19.10. O ato de homologação do procedimento não confere o direito à contratação. 
 
19.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base na legislação vigente. 
 
19.12. Os envelopes contendo a “documentação e propostas” eliminadas do certame ficarão a 
disposição dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do encerramento da licitação, 
após este período serão destruídos.   
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19.13. As decisões do pregoeiro serão consideradas definitivas somente após homologação do 
procedimento pelo Sr. Prefeito Municipal. 
 
19.14. Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação somente será admitidas 
por escrito, endereçadas a Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, localizada na Rua Bento 
Marques Nº 795 - Bairro Centro CEP 79.930-000, nesta Cidade, através do email: 
licitação@aralmoreira.ms.gov.br até o segundo dia que anteceder a data de recebimento dos 
envelopes I e II no horário de 7h00min às 13h00min horas 
 
 19.15. - Cópias do Edital e seus anexos deverão ser retirados na Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento até as 13:00 horas do último dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos 
envelopes Proposta e Documentação, localizada na Rua Bento Marques, n° 795, centro, nesta 
cidade, mediante apresentação do recolhimento da taxa no valor de R$ 30,00 (trinta reais), ou obtido 
através do site http://www.aralmoreira.ms.gov.br, nesse caso não será cobrado valor algum. 
 
19.16. - As normas que disciplinam este Processo  serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração e a segurança da contratação.  
 
19.17 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
 
19.18. Fica eleito o foro da cidade de Ponta Porã/MS, renunciando de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser 
dirimida administrativamente. 
 
 
 
 
 
Aral Moreira-MS, 23 de Fevereiro de 2021.   
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
GERSINO RODRIGUES ALVES  

SECRETARIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA 
ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CEINF - COM FORNECIMENTO 
PARCELADO - PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

 
 

1 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1 livre de sujeiras, 
acondicionado em pacote de 02 kg, embalagem 
original. 

PCT 1.520,00 6,83 10.381,60 

2 ABACAXI PÉROLA (peso acima de 1 kg cada) 
fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, 
coloração uniforme, aroma, cor, típicos da 
espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento.não serão permitidos danos que 
lhe alterem a conformação e a aparência. 
necessita estar isenta de sujidades, parasitas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

Kg 850,00 7,88 6.698,00 

3 ALHO GRAUDO 6 Cabeças intactas com todas 
as partes comestíveis aproveitáveis. (aspecto, 
cor e sabor característicos). 

Kg 650,00 27,66 17.979,00 

4 AMENDOIM 2 vermelho sem casca, classe 
miúdo pacote de 500 g, lacrado intacto- contendo 
80% de grãos inteiros, preparados com matérias 
primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitas e detritos de animais ou vegetais com 
no máximo de 15 % de umidade. 

Un 249,00 13,85 3.448,65 

5 AMIDO DE MILHO 6 Caixa de 500 grs. lacrada 
intacta, contendo informações de fabricação e 
validade, livre de sujeiras, parasitas e larvas. 

Un 120,00 6,00 720,00 

6 ARROZ TIPO 1 - 1 Agulhinha, longo e fino; grãos 
inteiros; com teor de unidade máxima de 11%; 
isento de sujidades e materiais estranhos; larvas; 
parasitas e impurezas, acondicionado em saco 
plástico, contendo 06 PCT de 05 KG , validade 
mínima de 05 meses a contar da data da entrega; 
e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 263 de 22 setembro de 2005 e 
suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos proced. 
Administrativos determinados pela ANVISA 

FRD 279,00 129,57 36.150,03 

7 AVEIA EM FLOCO FINOS 6 embalagem 500g, a 
aveia é um alimento rico em fibras, cálcio, 
proteínas, ferro, carboidratos, vitaminas do 
complexo B e E. produtos resultante da moagem 
de grãos de aveia após limpeza e classificação, 
composição centesimal 12g de prot,08g lipídio e 
63g de carboidrato. 

PCT 150,00 5,34 801,00 

8 BANANA MAÇÃ 6 possui uma grande 
quantidade de nutrientes essenciais para saúde 
,contém consideráveis quantidades de vitaminas 
B e C, além de ser alcalina, neutralizando a ação 
de ácidos. 

Kg 550,00 8,91 4.900,50 
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9 BANANA NANICA 6 em pencas, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniformes, em 
condições adequadas para consumo, com todas 
as partes comestíveis aproveitáveis (aspecto, 
cor e sabor característicos), bem desenvolvida, 
com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Kg 19.500,00 6,38 124.410,00 

 

 
10 BATATA DOCE 5 Com todas as partes 

comestíveis, boa qualidade, tamanho grandes ou 
médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou 
defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos 
estranhos ou terra aderida à superfície externa. 

Kg 1.010,00 4,28 4.322,80 

11 BATATA INGLESA 4 comum especial, lavada, 
tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem 
ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos 
estranhos ou terra aderida à superfície externa. 

Kg 1.030,00 7,26 7.477,80 

12 BETERRABA 6 com casca sã e sem rupturas de 
primeira, sem folhas, bulbos de tamanhos 
médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, 
sem corpos estranhos ou terra aderida à 
superfície. 

Kg 1.350,00 4,61 6.223,50 

13 BOLACHA DE ÁGUA E SAL 6 embalagem de 
400 grs. ingredientes; farinha de trigo fortificada 
com ferro e acido fólico (vit.B9), extratos de 
malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho 
valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g 
de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras 
totais.pacotes bem fechados e intactos. 

Un 1.500,00 4,60 6.900,00 

14 BOLACHA DE COCO 6 Embalagem de 400g, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, 
fécula de mandioca ou amido, açúcar invertido, 
leite em pó, sal, emulsificante licitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de 
sódio), aromatizantes, melhorador de farinha 
enzima protease e metabissulfito de sódio. 
Contém glúten. Inapropriado para celíacos. 

Un 1.500,00 4,66 6.990,00 

15 BOLACHA DE LEITE 6 Embalagem de 400g, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, 
fécula de mandioca ou amido, açúcar invertido, 
leite em pó, sal, emulsificante licitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de 
sódio), aromatizantes, melhorador de farinha 
enzima protease e metabissulfito de sódio. 
Contém glúten. Inapropriado para celíacos. 

Un 1.500,00 4,66 6.990,00 

16 BOLACHA MAIZENA 6 Embalagem 400g, farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal (soja, palma), creme 
de milho, açúcar invertido, amido, sal, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio, aromatizante, emulsificante lecitina de 
soja, acidulante acido láctico. 

Un 1.500,00 4,66 6.990,00 
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17 BOLACHA SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 6 
embalagem de 210 grs- ingredientes: fécula de 
batata, farinha de arroz, farinha de trigo 
sarraceno, ovos, gordura vegetal não 
hidrogenada, amido de milho modificado, 
dextrose, sal iodado, levedura, espessamente: 
hidroxipropilmetilcelulose, emulsificantes: ésteres 
moniacetiltarraricos e diacetiltaricos de mono e 
digliceridios de acido graxos, leveduras: tartarato 
monopotassico, hidrogeno carbonato de amônio, 
aromatizante natura., 

Un 100,00 5,11 511,00 

 

 
18 CANELA EM RAMA 6 Pacote plástico com 10g, 

embalagem deve estar fechada e intacta, sabor, 
cor, odor e aspectos característicos. Livre de 
sujidades e parasitas.. 

Un 25,00 2,85 71,25 

19 CARNE BOVINA DE SEGUNDA 6 Cortada em 
cubos, refrigerado na cor vermelho vivo, sem 
escurecimento ou manchas esverdeadas, lipido 
Maximo de 18% acondicionada em embalagem 
plástica. Entrega diária- as embalagens deverão 
ter o selo de procedência com data de validade e 
demais especificações exigidas pela lei de 
rotulagem da ANVISA. 

Kg 5.910,00 31,96 188.883,60 

20 CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª; 6 resfriado; e no 
maximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio; embalada em saco 
plástico transparente, atóxico; pesando entre 4 e 
6 kg; e suas condições deverão estar de acordo 
com a NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) 
e (ma.2244/97;port.145,de 01/09/98 e suas 
posteriores alterações. 

Kg 5.550,00 32,55 180.652,50 

21 CARNE DE FRANGO- TIPO PEITO 6 No máximo 
05% de gordura, apresentando cor amarelo 
rosado, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas, acondicionado em embalagens 
plásticas. 

Kg 5.647,00 13,49 76.178,03 

22 CEBOLA NACIONAL 6 de primeira, intacta com 
todas as partes comestíveis, compacta e firme, 
sem defeitos, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e 
materiais estranhos. 

Kg 850,00 5,25 4.462,50 

23 CENOURA 6 de primeira, sem rama, fresca, 
compacta e firme, sem defeitos sérios 
(rachaduras, cortes), com todas as partes com 
todas as partes comestíveis aproveitáveis 
apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes, devem ser entregues em caixas 
plásticas resistentes. 

Kg 2.110,00 5,05 10.655,50 

24 CHA MATE TOSTADO 250 MG erva mate 
queimado, constituído de folhas novas, de 
especimes vegetais genuinos dessecados, 
tostados e partidos, de cor pardacenta, com 
aspecto cor, cheiro e sabor proprios, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em 
embalagem a granel, embalado em caixa papel 
cartão. 

PCT 900,00 6,58 5.922,00 
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25 CHUCHU 6 fresco, compacto e firme, sem 
defeitos sérios (rachaduras, cortes), 
apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes, tamanho grande com boa aparência. 
Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas 
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

Kg 310,00 5,28 1.636,80 

26 COLORAU 6 pacote plástico com 500grs, 
embalagem deve estar bem fechada e intacta. 
Sabor, cor odor e aspectos característicos, livre 
de sujidades e parasitas. 

Un 286,00 7,13 2.039,18 

 

 
27 EXTRATO DE TOMATE 6 em embalagem de 

lata 840g, contendo tomate, açúcar e sal. Não 
contém glúten. Prazo de validade de no mínimo 
de 6 meses, embalagem deverá estar íntegra, 
com toda as informações de fabricação e 
validade e o produto deverá apresentar 
concentração mínima de 6% de sólidos solúveis 
naturais de tomate , valor calórico mínimo de 
14kcal em 30g do produto, proteínas mínima de 
0,5 g em 30 g do produto, aspecto da massa 
mole e de cor vermelha, cheiro e sabores 
próprios. Resolução da ANISA CNNPA nº 12/78. 

Un 1.632,00 9,47 15.455,04 

28 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 01- 6 
fina, branca, torrada, embalada em pacotes de 1 
kg, não violados, resistentes, acondicionados em 
fardos. Deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega, de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas 
e parasitos. Não poderá estar úmida, rançosa 
com umidade máxima de 14% de p/p, com acides 
máxima de 2% p/p, com no mínimo de 6% p/p de 
proteína. 

Un 195,00 7,08 1.380,60 

29 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 6 pacote de 01 
kg, livre de sujidades, parasitas e larvas. Produto 
obtido a partir de cereal limpo desgerminado, não 
poderá estar úmido, fermentada ou rançosa, com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro próprio e sabor próprio, com 
extração máxima de 20% e com teor máximo de 
cinzas de 0,68%. Com glúten seco de 6% p/p. 
resolução ANISA CNNPA Nº 12/78. 

Un 540,00 4,15 2.241,00 

30 FEIJAO CARIOCA TIPO 2; 6 novo constituído de 
grãos inteiros e sadios; com teor de umidade de 
máxima de 14%; isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades; 
acondicionado em saco plástico de 1 kg, validade 
mínima de 04 meses a contar da data da entrega; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Kg 2.170,00 10,05 21.808,50 

31 FEIJÃO PRETO TIPO 2; 6 novo constituído de 
grãos inteiros e sadios; com teor de umidade de 
máxima de 14%; isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades; 
acondicionado em saco plástico de 1 kg, validade 
mínima de 04 meses a contar da data da entrega; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Kg 2.170,00 10,38 22.524,60 
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32 FERMENTO EM PÓ 6 latas de 100g, com 
aspecto, cor, aroma e sabor característicos, livre 
de sujidades, parasitas e larvas, embalagem 
lacrada e intacta que contenha data de fabricação 
com validade de no mínimo 6 meses com 
informações sobre fabricação. 

Un 135,00 5,21 703,35 

33 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA Embalagem 
de 400g Formulainfantil para lactentes de 0 a 6 
meses com proteínas lácteas, adicionada de 
prebióticos, óleos vegetais enriquecida com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, atendendo as recomendações do 
CodexAlimentarius FAO/OMS 

Lta 100,00 29,86 2.986,00 

 

 
34 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO 

Embalagem com 400g Formula infantil para 
lactetentes de 6 a 12 meses com proteínas 
lácteas, óleos vegetais, enriquecida com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros 
olielementos, atendendo as recomendações do 
Codez Alimentarius FAO/OMS 

Lta 100,00 29,60 2.960,00 

35 FUBÁ MIMOSO DE MILHO TIPO FINO 6 pacote 
de 01 kg produto obtido pela moagem do grão de 
milho, aspecto fino, amarelo claro sem misturas 
de outros grãos, deverão ser fabricadas a partir 
de matérias primas e sãs, limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitas com adição de ferro 
e ácido fólico.não poderão estar úmidos ou 
rançosos, composição mínima 50g:CHO:38G, 
PTN:3,4G e gorduras totais:0,7g, adição de 
ferro:2,1 mg e ácido fólico:75g, 

Un 214,00 4,44 950,16 

36 LARANJA PÊRA 6 madura, frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 
Deverá conter etiqueta de pesagem e com a 
resolução 12/78 da cnnpa. 

Kg 1.500,00 3,08 4.620,00 

37 LEITE INTEGRAL e ESTABILIZANTE CITRATO 
DE SODIO 6 com UHT,embalagem de 1 L - 
Caixa com 12 Unidades , (INS 331iii), trifosfato 
de sódio (INS 451i), mono fosfato monos 
sódico (INS 339i) e difosfato dissódico (INS 
450i). ALÉRGICOS: não contém glúten. 3% de 
gordura, totais de 2% de gorduras saturadas e 
3% proteínas. 

Cx 790,00 5,40 4.266,00 

38 LEITE SEM LACTOSE 6 embalagem de 1 L - 
Caixa com 12 Unidades contendo enzimas 
lactose e estabilizantes, citrato de sódio , 
monofostato de sódio e difosfato de sódio, não 
contém glúten, valores energético 82KCAL= 
344KJ, carboidratos 9.0g, açúcares 9.0g e 
lactose 0,0 

Cx 50,00 6,31 315,50 
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39 MAÇÃ FUJI OU GALA 6 com todas as partes 
comestíveis,é um cruzamento entre "Red 
Delicious" e a "Ralls". Foi introduzida no Japão 
em 1962, como uma maçã sumarenta, firme, 
crocante, de textura fina e sabor picante, alto teor 
de açúcar e baixo teor de acidez. A casca varia 
entre o verde-amarelado com manchas 
vermelhas e o vermelho vivo, é uma das mais 
ricas em antioxidantes em Cálcio, Ferro, Niacina, 
Fósforo, Proteínas, Vitaminas A, B e C. 

Kg 16.500,00 10,62 175.230,00 

40 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 6 
pacote de 1 kg fechado e intacto, massa 
alimentícia de textura lisa, de consistência Al 
dente e de coloração amarelada. Pacote de 1 kg 
que contenham data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da data 
de entrega. 

PCT 1.770,00 7,21 12.761,70 

 

 
41 MACARRAO de Sêmola com ovos, tipo 

espaguete. Massa alimentícia de textura lisa, de 
consistência Al dente e de coloração amarelada. 
Embalagens de 500g que contenham data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de entrega. 

PCT 820,00 4,78 3.919,60 

42 MACARRÃO SEM GLUTEN 6 é feito do trigo 
integral moído, com casca e tudo ,ou seja, 
preserva as propriedades nutricionais do trigo, 
embalagem de pacote 500g, pacote fechado e 
intacto. Contendo data de fabricação e prazo de 
validade. 

PCT 100,00 5,08 508,00 

43 MACARRÃO TIPO PARAFUSO 6 de Sêmola 
com ovos, embalagem de 500g, fechada e 
intacta, massa alimentícia de textura lisa, de 
consistência e de coloração amarelada, que 
contenham data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da data 
de entrega. 

PCT 3.440,00 4,11 14.138,40 

44 MAMÃO FORMOSA 6 Calorias 76,5 kcal , 
Carboidratos 19,72 g, Proteínas 1,36 g, Gorduras 
totais 0,17 g, Fibra alimentar 3,06 g, Sódio 5,1 
mg. Intacto com todas as partes comestíveis, 
aspecto , cor e sabor característicos. 

Kg 834,00 5,92 4.937,28 

45 MARGARINA COM SAL - cremosa em potes 
plásticos de 500g com sal. Produto que se 
apresenta sob forma de emulsão plástica ou 
fluída contendo obrigatoriamente os ingredientes 
leite, seus constituintes, sem gordura trans, óleos 
e/ou gorduras comestíveis, sal e água. 

Un 270,00 7,17 1.935,90 

46 MELÃO AMARELO 6 Maduro, frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos. 

Kg 850,00 6,21 5.278,50 

47 MLHO DE PIPOCA 6 Características: grupo 
duro, classe amarelo, tipo 1, acondicionadas em 
pacotes de polietileno, transparente bem vedado 
contendo 500 g do produto.Data de fabricação: o 
produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 
dias antes da data de entrega. 

Un 232,00 4,75 1.102,00 
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48 OLEO DE SOJA REFINADO extraído da 
leguminosa Glycine Max e submetido ao 
processo de refino, sofreu processo tecnológico 
adequado como degomagem, neutralização, 
clarificação e desodorização.Embalagem de 
20x900ml 

Cx 83,00 160,93 13.357,19 

49 OVOS DE GALINHA DE 1ª QUALIDADE- branco 
ou de cor, casca limpa, integra, sem manchas ou 
deformações. Rotulagem contendo no mínimo o 
nome do fabricante e o do produto, a inscrição do 
produtor, número do lote ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno ou papelão com 12 
unidades. 

Car 700,00 11,63 8.141,00 

 
50 REPOLHO 6 verde, de 1ª qualidade, tamanho 

médio e coloração uniformes, cabeças fechadas, 
livre de terra ou corpos estranhos aderentes à 
superfície externa, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte . 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
madura, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, injúrias por praga ou 
doenças. 

Kg 3.210,00 3,95 12.679,50 

51 SAL REFINADO 6 iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 
de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de 
sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 
15mg de iodo por quilo de acordo com a 
Legislação Federal Específica - emb. 1kg 

Kg 450,00 2,83 1.273,50 

52 TOMATE 6 tamanho médio, 70% de maturação, 
de boa qualidade, firme e intacto, estando livres 
de enfermidades e defeitos graves que alterem 
sua conformação e aparência, isento de sujidade, 
parasitas, substâncias terrosas e resíduos de 
defensivos agrícolas, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras e cortes). 

Kg 2.930,00 6,75 19.777,50 

53 VINAGRE DE VINHO 6 É obtido exclusivamente 
por fermentação acética do vinho, acondicionado 
em embalagem plástica original de fábrica, de 
750 ml, íntegras, acidez máxima de 4% livre de 
sujidades, cor, aroma e sabor característicos, 
sem vazamentos e que contenham data de 
fabricação e validade produto com o máximo 30 
dias de fabricação. 

Un 322,00 5,52 1.777,44 

54 ACHOCOLATADO EM PÓ 1 em embalagem 
pote de 800g , ingredientes: açúcar, cacau em 
pó, soro de leite em pó, maltodextrina, 
estabilizante lecitina de soja. aroma de baunilha, 
vitaminas e sal. Não contém glútem. Na 
embalagem deve conter a data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 06 meses. 

Pt 862,00 11,71 10.094,02 

 
 

Total da Coleta: 1.089.517,52 
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Valor Total estimado da aquisição: 1.089.517,52 (um milhão oitenta e nove mil quinhentos e 
dezessete reais e cinqüenta e dois centavos). 

 
Local de entrega: Secretaria Municipal de Educacao  

Aral Moreira(MS), 23 de Fevereiro de 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

VANIR FERREIRA LINARES FILHA                                      
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 

 
 

FORNECEDOR 
 
 

CNPJ/MF 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA 
ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CEINF - COM FORNECIMENTO 
PARCELADO - PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.  

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

 
 

1 AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1 livre de sujeiras, 
acondicionado em pacote de 02 kg, embalagem 
original. 

PCT 1.520,00   

2 ABACAXI PÉROLA (peso acima de 1 kg cada) 
fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, 
coloração uniforme, aroma, cor, típicos da 
espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento.não serão permitidos danos que 
lhe alterem a conformação e a aparência. 
necessita estar isenta de sujidades, parasitas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

Kg 850,00   

3 ALHO GRAUDO 6 Cabeças intactas com todas 
as partes comestíveis aproveitáveis. (aspecto, 
cor e sabor característicos). 

Kg 650,00   

4 AMENDOIM 2 vermelho sem casca, classe 
miúdo pacote de 500 g, lacrado intacto- contendo 
80% de grãos inteiros, preparados com matérias 
primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitas e detritos de animais ou vegetais com 
no máximo de 15 % de umidade. 

Un 249,00   

5 AMIDO DE MILHO 6 Caixa de 500 grs. lacrada 
intacta, contendo informações de fabricação e 
validade, livre de sujeiras, parasitas e larvas. 

Un 120,00   

6 ARROZ TIPO 1 - 1 Agulhinha, longo e fino; grãos 
inteiros; com teor de unidade máxima de 11%; 
isento de sujidades e materiais estranhos; larvas; 
parasitas e impurezas, acondicionado em saco 
plástico, contendo 06 PCT de 05 KG , validade 
mínima de 05 meses a contar da data da entrega; 
e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 263 de 22 setembro de 2005 e 
suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos proced. 
Administrativos determinados pela ANVISA 

FRD 279,00   
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7 AVEIA EM FLOCO FINOS 6 embalagem 500g, a 
aveia é um alimento rico em fibras, cálcio, 
proteínas, ferro, carboidratos, vitaminas do 
complexo B e E. produtos resultante da moagem 
de grãos de aveia após limpeza e classificação, 
composição centesimal 12g de prot,08g lipídio e 
63g de carboidrato. 

PCT 150,00   

8 BANANA MAÇÃ 6 possui uma grande 
quantidade de nutrientes essenciais para saúde 
,contém consideráveis quantidades de vitaminas 
B e C, além de ser alcalina, neutralizando a ação 
de ácidos. 

Kg 550,00   

9 BANANA NANICA 6 em pencas, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniformes, em 
condições adequadas para consumo, com todas 
as partes comestíveis aproveitáveis (aspecto, 
cor e sabor característicos), bem desenvolvida, 
com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Kg 19.500,00   

 

 
10 BATATA DOCE 5 Com todas as partes 

comestíveis, boa qualidade, tamanho grandes ou 
médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou 
defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos 
estranhos ou terra aderida à superfície externa. 

Kg 1.010,00   

11 BATATA INGLESA 4 comum especial, lavada, 
tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem 
ferimentos ou defeitos, firmes, sem corpos 
estranhos ou terra aderida à superfície externa. 

Kg 1.030,00   

12 BETERRABA 6 com casca sã e sem rupturas de 
primeira, sem folhas, bulbos de tamanhos 
médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, 
sem corpos estranhos ou terra aderida à 
superfície. 

Kg 1.350,00   

13 BOLACHA DE ÁGUA E SAL 6 embalagem de 
400 grs. ingredientes; farinha de trigo fortificada 
com ferro e acido fólico (vit.B9), extratos de 
malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho 
valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g 
de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras 
totais.pacotes bem fechados e intactos. 

Un 1.500,00   

14 BOLACHA DE COCO 6 Embalagem de 400g, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, 
fécula de mandioca ou amido, açúcar invertido, 
leite em pó, sal, emulsificante licitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de 
sódio), aromatizantes, melhorador de farinha 
enzima protease e metabissulfito de sódio. 
Contém glúten. Inapropriado para celíacos. 

Un 1.500,00   
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15 BOLACHA DE LEITE 6 Embalagem de 400g, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, 
fécula de mandioca ou amido, açúcar invertido, 
leite em pó, sal, emulsificante licitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de 
sódio), aromatizantes, melhorador de farinha 
enzima protease e metabissulfito de sódio. 
Contém glúten. Inapropriado para celíacos. 

Un 1.500,00   

16 BOLACHA MAIZENA 6 Embalagem 400g, farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal (soja, palma), creme 
de milho, açúcar invertido, amido, sal, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio, aromatizante, emulsificante lecitina de 
soja, acidulante acido láctico. 

Un 1.500,00   

17 BOLACHA SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 6 
embalagem de 210 grs- ingredientes: fécula de 
batata, farinha de arroz, farinha de trigo 
sarraceno, ovos, gordura vegetal não 
hidrogenada, amido de milho modificado, 
dextrose, sal iodado, levedura, espessamente: 
hidroxipropilmetilcelulose, emulsificantes: ésteres 
moniacetiltarraricos e diacetiltaricos de mono e 
digliceridios de acido graxos, leveduras: tartarato 
monopotassico, hidrogeno carbonato de amônio, 
aromatizante natura., 

Un 100,00   

 

 
18 CANELA EM RAMA 6 Pacote plástico com 10g, 

embalagem deve estar fechada e intacta, sabor, 
cor, odor e aspectos característicos. Livre de 
sujidades e parasitas.. 

Un 25,00   

19 CARNE BOVINA DE SEGUNDA 6 Cortada em 
cubos, refrigerado na cor vermelho vivo, sem 
escurecimento ou manchas esverdeadas, lipido 
Maximo de 18% acondicionada em embalagem 
plástica. Entrega diária- as embalagens deverão 
ter o selo de procedência com data de validade e 
demais especificações exigidas pela lei de 
rotulagem da ANVISA. 

Kg 5.910,00   

20 CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª; 6 resfriado; e no 
maximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio; embalada em saco 
plástico transparente, atóxico; pesando entre 4 e 
6 kg; e suas condições deverão estar de acordo 
com a NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) 
e (ma.2244/97;port.145,de 01/09/98 e suas 
posteriores alterações. 

Kg 5.550,00   

21 CARNE DE FRANGO- TIPO PEITO 6 No máximo 
05% de gordura, apresentando cor amarelo 
rosado, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas, acondicionado em embalagens 
plásticas. 

Kg 5.647,00   

22 CEBOLA NACIONAL 6 de primeira, intacta com 
todas as partes comestíveis, compacta e firme, 
sem defeitos, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e 
materiais estranhos. 

Kg 850,00   
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23 CENOURA 6 de primeira, sem rama, fresca, 
compacta e firme, sem defeitos sérios 
(rachaduras, cortes), com todas as partes com 
todas as partes comestíveis aproveitáveis 
apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes, devem ser entregues em caixas 
plásticas resistentes. 

Kg 2.110,00   

24 CHA MATE TOSTADO 250 MG erva mate 
queimado, constituído de folhas novas, de 
especimes vegetais genuinos dessecados, 
tostados e partidos, de cor pardacenta, com 
aspecto cor, cheiro e sabor proprios, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em 
embalagem a granel, embalado em caixa papel 
cartão. 

PCT 900,00   

25 CHUCHU 6 fresco, compacto e firme, sem 
defeitos sérios (rachaduras, cortes), 
apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes, tamanho grande com boa aparência. 
Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas 
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

Kg 310,00   

26 COLORAU 6 pacote plástico com 500grs, 
embalagem deve estar bem fechada e intacta. 
Sabor, cor odor e aspectos característicos, livre 
de sujidades e parasitas. 

Un 286,00   

 

 
27 EXTRATO DE TOMATE 6 em embalagem de 

lata 840g, contendo tomate, açúcar e sal. Não 
contém glúten. Prazo de validade de no mínimo 
de 6 meses, embalagem deverá estar íntegra, 
com toda as informações de fabricação e 
validade e o produto deverá apresentar 
concentração mínima de 6% de sólidos solúveis 
naturais de tomate , valor calórico mínimo de 
14kcal em 30g do produto, proteínas mínima de 
0,5 g em 30 g do produto, aspecto da massa 
mole e de cor vermelha, cheiro e sabores 
próprios. Resolução da ANISA CNNPA nº 12/78. 

Un 1.632,00   

28 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 01- 6 
fina, branca, torrada, embalada em pacotes de 1 
kg, não violados, resistentes, acondicionados em 
fardos. Deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega, de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas 
e parasitos. Não poderá estar úmida, rançosa 
com umidade máxima de 14% de p/p, com acides 
máxima de 2% p/p, com no mínimo de 6% p/p de 
proteína. 

Un 195,00   

29 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 6 pacote de 01 
kg, livre de sujidades, parasitas e larvas. Produto 
obtido a partir de cereal limpo desgerminado, não 
poderá estar úmido, fermentada ou rançosa, com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro próprio e sabor próprio, com 
extração máxima de 20% e com teor máximo de 
cinzas de 0,68%. Com glúten seco de 6% p/p. 
resolução ANISA CNNPA Nº 12/78. 

Un 540,00   
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30 FEIJAO CARIOCA TIPO 2; 6 novo constituído de 
grãos inteiros e sadios; com teor de umidade de 
máxima de 14%; isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades; 
acondicionado em saco plástico de 1 kg, validade 
mínima de 04 meses a contar da data da entrega; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Kg 2.170,00   

31 FEIJÃO PRETO TIPO 2; 6 novo constituído de 
grãos inteiros e sadios; com teor de umidade de 
máxima de 14%; isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades; 
acondicionado em saco plástico de 1 kg, validade 
mínima de 04 meses a contar da data da entrega; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Kg 2.170,00   

32 FERMENTO EM PÓ 6 latas de 100g, com 
aspecto, cor, aroma e sabor característicos, livre 
de sujidades, parasitas e larvas, embalagem 
lacrada e intacta que contenha data de fabricação 
com validade de no mínimo 6 meses com 
informações sobre fabricação. 

Un 135,00   

33 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA Embalagem 
de 400g Formulainfantil para lactentes de 0 a 6 
meses com proteínas lácteas, adicionada de 
prebióticos, óleos vegetais enriquecida com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, atendendo as recomendações do 
CodexAlimentarius FAO/OMS 

Lta 100,00   

 

 
34 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO 

Embalagem com 400g Formula infantil para 
lactetentes de 6 a 12 meses com proteínas 
lácteas, óleos vegetais, enriquecida com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros 
olielementos, atendendo as recomendações do 
Codez Alimentarius FAO/OMS 

Lta 100,00   

35 FUBÁ MIMOSO DE MILHO TIPO FINO 6 pacote 
de 01 kg produto obtido pela moagem do grão de 
milho, aspecto fino, amarelo claro sem misturas 
de outros grãos, deverão ser fabricadas a partir 
de matérias primas e sãs, limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitas com adição de ferro 
e ácido fólico.não poderão estar úmidos ou 
rançosos, composição mínima 50g:CHO:38G, 
PTN:3,4G e gorduras totais:0,7g, adição de 
ferro:2,1 mg e ácido fólico:75g, 

Un 214,00   

36 LARANJA PÊRA 6 madura, frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 
Deverá conter etiqueta de pesagem e com a 
resolução 12/78 da cnnpa. 

Kg 1.500,00   

37 LEITE INTEGRAL e ESTABILIZANTE CITRATO 
DE SODIO 6 com UHT,embalagem de 1 L - 
Caixa com 12 Unidades , (INS 331iii), trifosfato 
de sódio (INS 451i), mono fosfato monos 
sódico (INS 339i) e difosfato dissódico (INS 
450i). ALÉRGICOS: não contém glúten. 3% de 
gordura, totais de 2% de gorduras saturadas e 
3% proteínas. 

Cx 790,00   
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38 LEITE SEM LACTOSE 6 embalagem de 1 L - 
Caixa com 12 Unidades contendo enzimas 
lactose e estabilizantes, citrato de sódio , 
monofostato de sódio e difosfato de sódio, não 
contém glúten, valores energético 82KCAL= 
344KJ, carboidratos 9.0g, açúcares 9.0g e 
lactose 0,0 

Cx 50,00   

39 MAÇÃ FUJI OU GALA 6 com todas as partes 
comestíveis,é um cruzamento entre "Red 
Delicious" e a "Ralls". Foi introduzida no Japão 
em 1962, como uma maçã sumarenta, firme, 
crocante, de textura fina e sabor picante, alto teor 
de açúcar e baixo teor de acidez. A casca varia 
entre o verde-amarelado com manchas 
vermelhas e o vermelho vivo, é uma das mais 
ricas em antioxidantes em Cálcio, Ferro, Niacina, 
Fósforo, Proteínas, Vitaminas A, B e C. 

Kg 16.500,00   

40 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 6 
pacote de 1 kg fechado e intacto, massa 
alimentícia de textura lisa, de consistência Al 
dente e de coloração amarelada. Pacote de 1 kg 
que contenham data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da data 
de entrega. 

PCT 1.770,00   

 

 
41 MACARRAO de Sêmola com ovos, tipo 

espaguete. Massa alimentícia de textura lisa, de 
consistência Al dente e de coloração amarelada. 
Embalagens de 500g que contenham data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de entrega. 

PCT 820,00   

42 MACARRÃO SEM GLUTEN 6 é feito do trigo 
integral moído, com casca e tudo ,ou seja, 
preserva as propriedades nutricionais do trigo, 
embalagem de pacote 500g, pacote fechado e 
intacto. Contendo data de fabricação e prazo de 
validade. 

PCT 100,00   

43 MACARRÃO TIPO PARAFUSO 6 de Sêmola 
com ovos, embalagem de 500g, fechada e 
intacta, massa alimentícia de textura lisa, de 
consistência e de coloração amarelada, que 
contenham data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da data 
de entrega. 

PCT 3.440,00   

44 MAMÃO FORMOSA 6 Calorias 76,5 kcal , 
Carboidratos 19,72 g, Proteínas 1,36 g, Gorduras 
totais 0,17 g, Fibra alimentar 3,06 g, Sódio 5,1 
mg. Intacto com todas as partes comestíveis, 
aspecto , cor e sabor característicos. 

Kg 834,00   

45 MARGARINA COM SAL - cremosa em potes 
plásticos de 500g com sal. Produto que se 
apresenta sob forma de emulsão plástica ou 
fluída contendo obrigatoriamente os ingredientes 
leite, seus constituintes, sem gordura trans, óleos 
e/ou gorduras comestíveis, sal e água. 

Un 270,00   

46 MELÃO AMARELO 6 Maduro, frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos. 

Kg 850,00   



 

32/
 

  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 
Rua Bento Marques, nº795, centro 
CEP 79930-000 – (67) 3488-1161 

   

 

47 MLHO DE PIPOCA 6 Características: grupo 
duro, classe amarelo, tipo 1, acondicionadas em 
pacotes de polietileno, transparente bem vedado 
contendo 500 g do produto.Data de fabricação: o 
produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 
dias antes da data de entrega. 

Un 232,00   

48 OLEO DE SOJA REFINADO extraído da 
leguminosa Glycine Max e submetido ao 
processo de refino, sofreu processo tecnológico 
adequado como degomagem, neutralização, 
clarificação e desodorização.Embalagem de 
20x900ml 

Cx 83,00   

49 OVOS DE GALINHA DE 1ª QUALIDADE- branco 
ou de cor, casca limpa, integra, sem manchas ou 
deformações. Rotulagem contendo no mínimo o 
nome do fabricante e o do produto, a inscrição do 
produtor, número do lote ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno ou papelão com 12 
unidades. 

Car 700,00   

 
50 REPOLHO 6 verde, de 1ª qualidade, tamanho 

médio e coloração uniformes, cabeças fechadas, 
livre de terra ou corpos estranhos aderentes à 
superfície externa, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte . 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
madura, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, injúrias por praga ou 
doenças. 

Kg 3.210,00   

51 SAL REFINADO 6 iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 
de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de 
sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 
15mg de iodo por quilo de acordo com a 
Legislação Federal Específica - emb. 1kg 

Kg 450,00   

52 TOMATE 6 tamanho médio, 70% de maturação, 
de boa qualidade, firme e intacto, estando livres 
de enfermidades e defeitos graves que alterem 
sua conformação e aparência, isento de sujidade, 
parasitas, substâncias terrosas e resíduos de 
defensivos agrícolas, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras e cortes). 

Kg 2.930,00   

53 VINAGRE DE VINHO 6 É obtido exclusivamente 
por fermentação acética do vinho, acondicionado 
em embalagem plástica original de fábrica, de 
750 ml, íntegras, acidez máxima de 4% livre de 
sujidades, cor, aroma e sabor característicos, 
sem vazamentos e que contenham data de 
fabricação e validade produto com o máximo 30 
dias de fabricação. 

Un 322,00   

54 ACHOCOLATADO EM PÓ 1 em embalagem 
pote de 800g , ingredientes: açúcar, cacau em 
pó, soro de leite em pó, maltodextrina, 
estabilizante lecitina de soja. aroma de baunilha, 
vitaminas e sal. Não contém glútem. Na 
embalagem deve conter a data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 06 meses. 

Pt 862,00   
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TOTAL GERAL: R$ 00.000,00 (por extenso total geral) 
Prazo de entrega: 12 (doze) horas após a solicitação 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
Local e Data: 
 
- TELEFONE: ______________                                 Carimbo e assinatura da empresa 
- BANCO: ____________ 
- AG:______  
- CC:__________ 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
(Nome da Empresa) _______________________________________________, 
CNPJ/MF nº_______________________________________, situada (endereço 
completo)_______________________________________, declara, sob as penas 
da Lei, nos termos do Inciso VII, art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, que cumpre 
plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial 
nº 002/2021, autorizado pelo Processo Administrativo nº 006/2021. 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 
 
 
_________________________ (_____), ______ de ____________ de 2021 
                     cidade                          estado 
 
______________________________________ 
Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do  
Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

 
 
  Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que 
impeça a nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se 
informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes 
impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no § 2º, do art. 32 da Lei Federal 
nº 8.666/93  
 
 
  ____________________-MS, ____/_________________/______ 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
 
    Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 NOME: ____________________________________________ 
 
 
 
  ___________________________________________________ 
                              RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
 
 
  ___________________________________________________ 
                            Nº DO CNPJ/MF DA EMPRESA 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
Pregão Presencial nº 002/2021 
Processo Administrativo nº 006/2021 
 
 
........................................................................................., inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 
(a) ..........................................................., portador (a) da Carteira de Identidade 
nº.................................... e do CPF/MF nº ......................................., DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1.993, 
acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de 
dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de    aprendiz (  ). 
 
 
_______________________ - MS, _____ de __________________ de ______ 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - REGISTRO DE PREÇOS 

  
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 09/03/2021 
Horário: 08:00 horas  
 
Local de realização da sessão: Rua Bento Marques, 795, Bairro Centro CEP 79.930-
000, Aral Moreira – MS. 
 
Aos 00 (xxxxx dia do mês de xxxxx de 2021, na sede do Município de Aral Moreira-
MS, situada Rua Bento Marques, nº 795, centro, CEP 79.930-000, Aral Moreira – MS, 
representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Alexandrino Arévalo Garcia, brasileiro, 
solteiro, portador do RG n.º 648512 SSP/MS e CPF/MF n.º 839.314.301-20, residente 
e domiciliado na Rua 9 de novembro, nº 206, Vila Barbosa, Aral Moreira - MS; e do 
outro lado a empresa a seguir descrita, xxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º xxxxxxxxx, com estabelecimento na Rua xxxxxx, 
xxxxxx, na cidade de xxxxxxxx doravante denominada detentora da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, representada neste ato por xxxxxxxx, brasileiro, xxxxx, 
portador da CI sob o RG nº xxxxxx, expedida pela SSP/xx, e inscrito  no CPF nº 
xxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxx na cidade de xxxxxxx , nos termos 
da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 
1996, Decretos Municipais n° 036/2009, de 06 de Fevereiro de 2009, e 072/2009, de 
08 de Junho de 2009, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores 
todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta 
nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo 
administrativo n° 006/2021 e HOMOLOGADA, publicada no Diário Oficial do 
Município, referente ao Pregão Presencial n° 002/2021, consoante as seguintes 
cláusulas e condições: 
  
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  
1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de gêneros alimentícios a serem 
utilizados na merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, nas escolas da rede municipal de ensino e Ceinf - com fornecimento 
parcelado - pelo período de 12 (doze) meses. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de 
fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de 
compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para 
aquisição nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as 
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demais classificadas que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro menor preço, 
obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos. 
  
2.2. O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima 
de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de 
Registro de Preços. 
 
2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro. 
  
2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 
providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município. 
  
2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da 
Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata. 
  
2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou 
recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele 
previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de 
classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação. 
  
2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja 
convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as 
licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos. 
  
2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 meses, 
a contar da data de publicação de seu extrato. 
  
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria de Educação do 
Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul.  
  
3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento deste Município a 
responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as 
obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste 
edital. 
  
3.3. Caberá ainda a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento informar ao 
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da 
fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades 
cabíveis ao fornecedor faltoso. 
  
3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de 
outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município. 
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3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de 
Preços, nas condições previstas no Edital de Convocação. 
  
3.6. O Município de Aral Moreira não se obriga a firmar contratações oriundas do 
Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para 
aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
  
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E 
RECEBIMENTO 
  
4.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, 
formalizada pela Secretaria Municipal de Educação, dela devendo constar: a data, o 
valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o 
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a 
empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o 
número de referência da Ata. 
  
4.2. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os produtos 
dentro do prazo estipulado no edital, bem como, quando solicitado, realizar a 
substituição dos mesmos dentro do mesmo prazo conforme regra editalícia.  
  
4.3. O local da entrega será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, conforme 
o lote, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta indicar, 
sempre dentro do Município de Aral Moreira.  
  
4.3.1. O prazo para entrega do material será conforme solicitação do órgão/entidade 
requisitante, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas da data de 
recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente. 
  
4.3.2. O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 
da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos: 
  
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante -
Termo de Aceite Provisório-; 
  
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, 
especificações dos produtos, e conseqüente aceitação pela equipe responsável, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante -Termo de Aceite Definitivo-. 
  
4.3.3. Serão recusados os produtos que não estejam em perfeito estado e que não 
atendam as especificações constantes neste edital e/ou que não estejam adequados 
para uso.  
  
4.4. Caso a(s) empresa (s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar 
a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim 
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sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as 
penalidades cabíveis. 
  
4.5. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira 
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada. 
  
4.6. Os produtos, objeto desta Ata, deverão ser entregues acompanhados de notas 
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o 
número da Ata de Registro de Preços, o material, o valor unitário, a quantidade, o 
valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 
  
4.7. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa do 
Consumidor. 
 
4.8. As despesas relativas à entrega dos produtos correrão por conta exclusiva da 
detentora da ata. 
 
  
 5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO 
  
5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento das aquisições constantes do 
Registro de Preços será firmado com o Município de Aral Moreira, observada as 
condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 
8.666/93, e será formalizada através de: 
  
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver 
obrigações futuras; 
  
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando 
presentes obrigações futuras. 
  
5.1.1. A Ata de Registro de Preços é parte integrante do Edital de Convocação, cujas 
condições deverão ser mantidas na sua integralidade. 
  
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 
(cinco) dias úteis, contados da convocação. 
  
5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou 
contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de 
Preços. 
  
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, 
total ou parcialmente o objeto da presente licitação. 
  
6. CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO 
  
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços. 
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6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor 
preço registrado para o lote visando a negociação para a redução de preços e sua 
adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
  
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de 
Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao lote e cancelará o seu 
registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
  
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a 
ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
  
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento solicitar nova licitação para a aquisição 
do material, sem que caiba direito de recurso. 
  
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
  
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado 
mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento definitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva 
documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o 
art. 40, inciso XIV, alínea -a-, combinado com o art. 73, inciso II, alínea -b-, da Lei n° 
8.666/93 e alterações. 
  
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) 
empresa(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de 
seguridade social, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Divida da União, Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF,  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa 
da Fazenda Estadual e Certidão Negativa da Fazenda Municipal. 
  
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento 
será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo 
para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
  
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria 
Municipal de Fazenda, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou 
aceitá-la. 
  
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não 
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 
  
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em 
favor da fornecedora. 
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7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal 
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam 
ou não instituições financeiras. 
  
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 
responsabilidade. 
  
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na 
hipótese de mora por parte da contratante. 
  
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da 
empresa em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento 
equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, 
devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador 
do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades: 
  
I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou 
contrato;  
II - Cancelamento do preço registrado; 
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos. 
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
  
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto: 
  
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em 
atraso até o décimo dia; 
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e, 
III - Cancelamento do preço registrado.   
  
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento;  
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou 
da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
  
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente 
com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da 
rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos 
art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93. 
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8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e 
cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais: 
 I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar 
com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de 
Registro Cadastral deste Município. 
  
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação 
da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de 
contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a 
obrigação. 
  
8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou 
publicação do ato. 
  
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da 
pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.  
  
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de 
Registro Cadastral deste Município. 
 
8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na qualidade de 
detentora da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no 
subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 8.3. 
  
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência 
exclusiva da autoridade máxima da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 
facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a 
reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois 
de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos. 
  
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de 
responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento 
caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação. 
  
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro 
do Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul. 
   
9. CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
  
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do 
prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa 
da Secretaria Municipal de Fazenda e  Planejamento deste Município quando: 
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9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata 
de Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 
  
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de 
ajuste; 
  
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver 
êxito na negociação; 
  
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços 
por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93; 
  
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
  
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com 
classificação imediatamente subseqüente.  
  
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 
  
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente Ata correrão a cargo da 
Secretaria Municipal de Educação, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos 
Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de 
empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas 
neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações. 
 
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO 
  
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão 
Presencial, tipo menor preço, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme 
abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados: 
 

 ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT 
R$ 

VALOR 
TOTAL 
R$ 

DETENTORA 

1 

 

UNID 

   

 

2 
 

UNID 
   

 
3 

 
UNID 

  
   

4 
 

UNID 
  

   
5 

 
UNID 

  
   

 
 Valor total: R$ ......... (.........) 
  
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 
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12.1. A Ata de Registro de Preço será publicada no Diário Oficial do Município, 
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
  
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
demais normas aplicáveis a espécie. 
  
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
  
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, 
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as 
questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida 
administrativamente. 
                                                                         
 
                                    

____________________________________ 
Alexandrino Arévalo Garcia 

Prefeito Municipal 
     
 

________________________________ 
Detentora da Ata 
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