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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. 
 
 

LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, MICROEMPRESAS -  ME E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP. 
 
                 O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, com sede à Praça 10 de 
Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29590-000, por intermédio de seu 
Pregoeiro, que abaixo subscreve, nomeado pelo Decreto 039/2017, de 02 de janeiro de 
2017,  atendendo ao que dispõe as Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993,   
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações posteriores, TORNA PÚBLICO , que fará realizar licitação nos termos 
deste edital. 
 
1 - DO PREÂMBULO 
 
1.1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 
1.2 - Processo(s) Administrativo(s) nº 001884/2017 
1.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
2 - DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO S 
 
2.1 - Os recursos orçamentários para atender ao objeto da presente licitação serão 
provenientes da seguinte dotação: 
 
Material de Consumo (07000701.1236100092011.33903000.Ficha 073-Fonte 1107)  
Material de Consumo (07000701.1236500092012.33903000.Ficha 076-Fonte 1000)  
 
 
2.2 - Os recursos financeiros para pagamento do bem adquirido serão advindos de  
Recursos MDE. 
 
3 - DO OBJETO 
 
3.1 - O objeto da presente licitação é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Rede 
Comercial para atender a Alimentação Escolar da Red e Municipal de Ensino durante 
o ano letivo de 2018 , conforme especificado no Termo de Referência e  anexo a este 
Edital. 
 
3.2 - "Cota Principal" - Os Lotes 01, 03, com cota de 75% (setenta e cinco por cento) do 
referido montante do objeto está aberto para a participação de todos os interessados que 
militem no ramo de atividade referente ao objeto licitado. 
 
3.3 - "Cota Reservada" - Ficam reservados os Lotes 02, 04 e 05 com cota de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do referido montante do objeto para os Empreendedores   
Individuais, as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, sem    prejuízo 
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da sua participação quanto ao restante, em conformidade ao Inciso III do Art.  48 da Lei 
123/2006. 
 
3.4 - As Especificações dos Produtos constantes do Anexo I , são as Mínimas     Exigidas, 
podendo serem oferecidos produtos com especificações superiores. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem a todas as       
exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais,       
independentemente de transcrição que desenvolvam as atividades objeto desta  licitação e 
que atendam aos seguintes requisitos: 
 
4.1.1 "Cota Principal" - Para os LOTES 01 e 03 pode rão participar todos  quantos 
militem no ramo pertinente ao objeto desta licitaçã o. 
 
4.1.2 "Cota Reservada" - Para os LOTES 02, 04 e     05    somente as empresas  
enquadradas na condição de Microempresa - ME ou Emp resa de Pequeno Porte,       
nos termos do Lei Complementar 123/2006 e suas alte rações. 
 
4.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência,     
recuperação judicial, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação,    empresas 
estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido    declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. 
 
4.2.1 Para o LOTES 02, 04 e 05 "cota reservada" não  poderão participar as empresas 
que não estão enquadradas na condição de Microempre sa - ME ou     Empresa de 
Pequeno Porte - EPP. 
 
4.3 A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições   
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
4.4 Para os LOTES 02, 04 e 05 "cota reservada" as i nteressadas deverão      
apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial  expedida no máximo a 180    
(noventa) dias da data de julgamento desta Licitaçã o (dispensado no caso de MEI). 
 
4.4.1 Caso não compareça nenhuma empresa nos Lotes 02, 04 e 05  "Cota reservada", os 
mesmos poderão ser disputados por empresas que não se enquadrem     nas condições 
estabelecidas no Edital (MEI, ME e EPP), desde que apresentem  propostas para tais lotes. 
 
4.5 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária 
dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a proposta apresentada, 
renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.   
 
4.6 - Na ocorrência da situação descrita no item anterior, o licitante deverá enviar 
declaração (ANEXO IV), junto à Proposta de Preços, dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação. 
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4.7 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de   
cópia autenticada por tabelião de nota, por publicação oficial, ou pelo Pregoeiro ou  
Membro da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até às 16:00 
do dia anterior ao dia da abertura. 
4.8 - Os quantitativos estabelecidos no Anexo I  são estimados e servem como referência, 
podendo o Município acrescê-los ou suprimi-los em conformidade com  suas necessidades, 
não tendo a Administração a obrigatoriedade de consumo ''in  totum'' . 
 
5 - DA DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELO PES. 
 
5.1 - Até o dia  06 de Março de 2018 às 07:40 horas, os Proponentes deverão protocolizar 
os Envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de Divino de São Lourenço-ES, em 02 (dois) envelopes distintos, opacos,   lacrados, 
contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente (com CNPJ), os 
seguintes dizeres: "PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – ES - 
Pregão Presencial nº 002/2018, Envelope nº 01 - PROPOSTA; Envelope 
nº 02 - HABILITAÇÃO". 
 
5.2 - Poderá ser utilizado o modelo de etiqueta abaixo: 
 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES 
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. 

 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES 
ENVELOPE N° 02 - HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. 

 
5.3 - O Envelope nº 01 - PROPOSTA, deverá conter as informações/documentos exigidos 
no item 7 (DA PROPOSTA) deste Edital, e o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO  deverá 
conter os documentos/informações exigidos no item 8 (DA HABILITAÇÃO)  deste Edital. 
 
6 - DO CREDENCIAMENTO. 
 
6.1 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 5.1 com 
início às 08:00 horas. 
 
6.2 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances 
verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal. 
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6.3 - Para a efetivação do Credenciamento, o representante do proponente deverá exibir ao 
Pregoeiro o seguinte: 
 
a) Qualquer documento de identidade emitido por órgão público, juntamente com um 
original de instrumento procuratório (ANEXO III), com firma do outorgante  reconhecida 
em cartório ou instrumento procuratório público, que o autorize a participar deste Pregão e 
a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar 
declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao presente certame, em nome do proponente; 
 
b) Original ou cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus 
termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente 
registrados na junta comercial, conforme o caso, a fim de comprovar se o outorgante do 
instrumento procuratório de que trata o subitem anterior, possui os devidos poderes da 
outorga supra, que lhe será restituído após as averiguações necessárias. 
 
b.1) No caso da apresentação do Contrato Social Consolidado, serão necessários apenas 
os Aditivos posteriores à Consolidação; 
 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
d) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 
(ANEXO IV). 
 
d.1) Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, 
a Declaração de caráter obrigatório prevista na letra "d", o Pregoeiro disponibilizará a estes 
um modelo de declaração que poderá ser preenchido e  assinado pelo representante 
credenciado. 
 
6.4 - A apresentação dos documentos previstos no item 6.3, letra "b", presta-se para 
observar se a atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 3.1. 
 
6.5 - No caso do proprietário, diretor, sócio ou assemelhado estar representando a 
empresa na sessão de abertura, este deverá apresentar documentos que comprovem tal 
situação, além do documento de Identidade. 
 
6.6 - Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados em 
envelope separado , não devendo ser protocolados. 
 
7 - DA PROPOSTA 
 
7.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, manuscrita com letra legível, 
datilografada ou digitada, contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), 
datada, assinada por seu representante legal e carimbada, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, devendo conter as seguintes informações: 
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a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações constantes do Anexo II; 
 
b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias - contados da    
data de abertura da mesma; 
 
c) Quantidade, Marca e Modelo, Preço por Lote e Total ofertado, devendo ser cotado em 
Real e com duas casas decimais (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos, dentre eles, os 
encargos sociais, impostos, taxas, seguros, licenças incidentes sobre os serviços 
realizados, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, 
os quais não acrescentarão ônus para o Município de DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES . 
 
7.2 - A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação, por parte 
do licitante, de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 
 
7.3 - A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, as normas e 
exigências deste edital. 
 
7.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos 
demais licitantes, ou não previstas neste edital. 
 
7.5 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas 
no Anexo 01 , evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à 
especificação do objeto. 
 
7.6 - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item, 
bem como Lote com omissão de algum item. 
 
7.7 - As Propostas Comerciais que atenderem na sua essência aos requisitos deste Edital 
serão verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas na forma indicada a seguir: 
 
a) Erro de transcrição das quantidades descritas no Anexo II  para a proposta: o produto 
será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário proposto e corrigindo-se a 
quantidade e o preço total; 
 
b) Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
 
c) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a 
soma; 
 
8 - DA HABILITAÇÃO. 
 
8.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
8.1.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os 
documentos abaixo enumerados: 
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a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso  de 
empresa individual. 
 
 b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 
diretoria em exercício. 
d) Cópia da Carteira de Identidade do Representante Legal da empresa signatária da 
proposta; 
 
e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para licitar (Anexo V); 
 
g) Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, 
salvo regularmente contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (art.7º. 
XXXIII CF), (Anexo VI); 
 
8.1.2 - Os documentos aqui enumerados, quando já apresentados no ato de 
credenciamento, poderão ser dispensados, devendo, entretanto, permanecerem anexados 
ao Processo. 
 
8.2 Os Licitantes enquadrados como Microempreendedor Individual deverão apresentar os 
seguintes documentos:  
 
a) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, obtido através do Portal do 
Portal do Empreendedor, http://www.portaldoempreendedor.gov.br 
 
b) Declaração, firmada pelo empreendedor individual, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
 
8.2 - REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E FUNCIONAME NTO. 
 
8.2.1 - Deverão ser apresentados os seguintes documentos (Sede da empresa): 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - do Ministério   da 
Fazenda; 
 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal. 
 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa, ou positiva 
com efeito de Negativa, de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União); 
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e) Prova de Regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS; 
 
f) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço);  
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do título 
VII-A da consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943, 
com redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011). 
 
h) Alvará de Localização e Funcionamento vigente: 
 
i) Alvará Sanitário Vigente: 
 
8.2.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar TODA a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que   
esta apresente alguma restrição. 
 
8.2.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização 
da documentação. 
 
8.2.2.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.2.1.1, implicará 
na decadência do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES  previstas na 
Legislação vigente, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 
 
8.2.3 - O Pregoeiro, durante a análise do envelope de Habilitação, procederá à validação 
nos sites dos órgãos oficiais (Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Secretarias da 
Fazenda Estadual e Municipal) emissores das certidões negativas apresentadas, das 
certidões obtidas via Internet. 
 
8.2.4 - Os documentos relacionados no item 8.2.1, somente serão considerados válidos se 
estiverem dentro da validade expressa no próprio documento ou caso o órgão emissor não 
declare a validade do documento, este será de 30 (trinta) dias contados da data da 
emissão. 
 
8.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
 
8.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada sua substituição por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta; 
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8.3.2 - Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal, 
poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, 
conforme o disposto na Lei Federal nº 8.541, de 1992; 
 
8.3.3 - A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor igual ou 
superior a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 

LG=PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
                                PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 
                       SG=   _________________ATIVO TOTAL_________________ 

            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

LC=  ATIVO  CIRCULANTE 
       PASSIVO CIRCULANTE 

  
8.3.4 As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 
ao balanço; 
 
8.3.5 Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os 
cálculos; 
 
8.3.6 Se necessária à atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente; 
 
8.3.7 As licitantes que apresentarem esses índices com valores inferiores a 1(um) deverão 
comprovar de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado 
da licitação; 
 
8.3.8 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 
da pessoa física em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública 
deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. No caso de sociedade(s) 
civil(s), deverá ser apresentada a certidão negativa de distribuição de processos civis, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. No caso de certidão positiva, a 
licitante deverá juntar certidão de objeto e pé, esclarecendo o posicionamento da(s) 
ação(ões). 
 
8.3.9 Licitantes enquadrados como Microempreendedor Individual deverão apresentar os 
seguintes documentos: 
 
a) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional – microempreendedor individual 
ou o relatório mensal das receitas brutas para os empreendedores que iniciaram as 
atividades no curso do ano calendário. 
 
b) certidões previstas no item 8.4.8. 
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9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
9.1 - As 08:00 horas do dia 06 de março de 2018 será aberta à sessão, pelo Pregoeiro, 
na sala de reuniões da CPL localizada na sede desta Prefeitura Municipal. 
 
 
 
 
10 - DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E JULGAMENTO 
 
10.1 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão permitidos novos 
proponentes. 
 
10.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - PROPOSTA, julgando-as e 
classificando-as, POR ITEM, e pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as  
disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 
 
10.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 
edital ou imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes ou   
apresente ofertas inexequíveis. 
 
10.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VIII, do Art. 4°, 
da Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 
até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
 
10.4.1 - Em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo pelo 
menos 3 (três)  ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três),  oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
10.5 - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior 
preço e os demais, em ordem decrescente de valor, sendo-lhe facultado oferecer preço 
inferior ao seu, ainda que superior ao menor; 
 
10.6 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 
 
10.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
10.8 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e 
demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame. 
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10.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente   
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá 
retratação. 
 
10.10 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 
encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de   
MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
10.11 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora 
a empresa licitante que oferecer o lance de menor preço, desde que esta seja MEI, 
MICROEMPRESA - ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP . 
 
10.12 - Quando, após o encerramento dos lances verbais, houver ofertas apresentadas por 
Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte, de valor até 5% (cinco por cento)  
superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta também não se enquadre 
nessas categorias, será considerado empate (Art.44 da LC nº 123/2006). 
 
10.13 - Ocorrendo o empate na forma do item anterior, a Microempresa ou a Empresa de 
Pequeno Porte melhor classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, devendo fazê-lo no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após a convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.  
 
10.14 - Para que a Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte goze do direito descrito 
no item 10.13, deverá, por ocasião do credenciamento, apresentar Certidão de Registro na 
Junta Comercial expedida no máximo a 180 (cento e oitenta) dias da   data de julgamento 
desta Licitação. 
 
10.15 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.12, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro  poderá 
apresentar uma melhor oferta. 
 
10.16 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do item 10.13, serão convocadas as empresas remanescentes que porventura se 
enquadrem no citado empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
10.17 - Na hipótese da não contratação nos termos disciplinados anteriormente para o 
desempate, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
 
10.18 - Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) 
classificada(s), quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
10.19 - Sendo vencedora a proposta será aberto o Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO e 
verificado o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital. 
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10.20 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e  
HABILITAÇÃO), o(s) licitante(s) será(ão) declarado(s) vencedor(es), sendo-lhe(s) 
adjudicado, por lote, o objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso. 
 
10.21 - O proponente é responsável pelas informações e documentações  apresentadas, 
sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou 
documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá  ocorrer em qualquer fase, se 
porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de  fatos que contrariem as disposições 
contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente. 
 
10.22 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos 
e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando 
prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente em qualquer dos envelopes. 
 
10.23 - Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que 
desejarem manifestar a intenção de recorrer dos atos até ali praticados. 
 
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na 
legislação vigente, sendo a autoridade superior competente para decidir  sobre o recurso 
 
11.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério: 
 
a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se 
for o caso, acompanhado de documentação pertinente; 
 
b) As razões do recurso serão apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, 
XVIII, da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do 
licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o 
instrumento procuratório (se ausente nos autos); 
 
c) As razões do recurso deverão ser Protocolizadas no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES , e se fora do prazo legal, não serão 
conhecidos. 
 
d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 
03 (três) dias (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante 
que manifestou a intenção de recorrer. 
 
11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na  decadência 
do direito de recurso e o objeto será adjudicado ao licitante vencedor. 
 
11.4 - A impugnação ao presente Edital deverá ser feita por escrito e protocolizadas no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES, dirigidas ao 
Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, 
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contendo todas as divergências, dúvidas ou erros por ventura encontrados, para a devida 
análise e, se for o caso, a correção ou esclarecimentos necessários (Art. 41 da Lei Federal 
nº 8666/93 e alterações). 
 
12 - DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS DOS GÊNEROS ALIME NTÍCIOS 
 
12.1 - Os três primeiros fornecedores classificados dos Gêneros Alimentícios e Carnes ; 

deverão apresentar amostras dos seus produtos (em sua embalagem original) no prazo 

máximo de 48h após a fase de habilitação , em CARÁTER CLASSIFICATÓRIO , no 

horário de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00 horas, de segunda a sexta-feira, na 

Secretaria Municipal de Educação de Divino de São L ourenço-ES(SEME) , para 

avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos pelo PNAE. Vistos que estes 

produtos deverão ser de boa qualidade, atendendo os dispostos na legislação de alimentos 

estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA  e pelas 

autoridades sanitárias locais.  As amostras serão avaliadas pela Coordenação do PNAE e 

pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE , com o prazo de 05 (cinco) úteis para 

análise das amostras e expedição de laudo classificatório. 

 

12.2- Os Hortifrutigranjeiros NÃO PRECISAM APRESENTAR AMOSTRAS  para avaliação 

em caráter classificatório;  

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1 - A adjudicação e a homologação ficarão condicionadas à prévia constatação de que o 
objeto da licitação a ser fornecido pelo vencedor do certame atende às exigências da 
administração, facultando a administração realizar tal constatação em empresas do ramo 
ou por uma equipe de apoio especialmente designada para proceder esta constatação e, 
para tanto, solicitará ao vencedor que apresente o objeto no local a ser indicado, devendo 
assim proceder num prazo de vinte e quatro horas. 
 
13.2 - Caso o objeto não esteja em perfeitas condições de uso e conservação na forma 
descrita no item acima, a administração reserva-se o direito de não adjudicar o objeto, 
sendo considerado o vencedor do certame, caso em que, a proposta vencedora será 
aquela classificada em segundo lugar, devendo o objeto ser submetido ao mesmo 
procedimento. 
13.3 - O laudo a ser apresentado pela equipe de apoio ou empresa do ramo na forma 
descrita no item 12.1 acima, que considerar o objeto inadequado, poderá ser contestado no 
prazo de cinco dias após ciente o vencedor deste laudo, contudo, o recorrente deverá 
apresentar contra laudo atestando as boas condições do objeto. 
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13.4 - Apresentado o recurso o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da licitação julgará o mesmo 
definitivamente. 
 
14. DO CONTRATO 
 
14.1 - A Licitante vencedora deverá assinar o contrato na conformidade com minuta anexa 
a este Edital, (Anexo VII)  em até 10 (dez) dias consecutivos depois de notificada por 
telefone e/ou por escrito pela Prefeitura. 
 
14.2 - No caso da Licitante classificada em 1.º lugar, vencedora, não comparecer para a 
assinatura do respectivo instrumento de contrato no prazo supracitado, contados a partir da 
data da notificação, a Prefeitura, ficará com a liberdade, e a seu critério, de convocar as 
demais sucessivamente, na ordem de classificação, para que seja contratada para 
aquisição dos materiais de consumo objeto da Licitação, com preços e condições da 
proposta classificada em 1.º lugar, sem prejuízo das sanções legais que a Prefeitura 
poderá interpelar junto a Licitante classificada em 1.º lugar, por não atender a notificação 
acima. 
 
14.3 - O presente Edital integrará o CONTRATO a ser firmado com a empresa a ser 
contratada e a minuta do instrumento contratual, anexa, integra este Edital. 
 
14.4 - Fica, desde já, esclarecido que o Município poderá introduzir na Minuta de Contrato 
as alterações julgadas necessárias para assegurar maior garantia para aquisição dos 
materiais de consumo, de comum acordo entre as partes. 
 
14.5 - Fica responsável pela fiscalização do contrato a Nutricionista Natalia Maria Guedes. 
 
15. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEB IMENTO DO OBJETO 
LICITADO. 
 
15.1 - A Autorização de Fornecimento(AF) para TODOS OS ITENS   serão repassadas 
mensalmente, podendo sofrer cancelamentos e/ou alterações para mais ou para menos 
nas quantidades e possíveis substituições com até 24 horas de antecedência da entrega. 
 
15.2 - As Carnes deverão ser entregues nas segundas-feiras de 07h00 às 08h00 e/ou nos 
dias estabelecidos pela Nutricionista do PNAE nas quantidades descritas na Autorização 
de Fornecimento(AF) diretamente na Secretaria Municipal de Educação de Divino de 
São Lourenço-ES(SEME). 
 
 15.3- O prazo para entregar os Gêneros Alimentícios é de 05(cinco) dias úteis de 
tolerância, após o recebimento da Autorização de Fornecimento(AF) expedida pelo 
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal; 
 
15.4-   Os  produtos Cárneos deverão obedecer às seguintes condições de qualidade: 

a- Selo de Inspeção do Órgão Competente 
b- Congelado Integralmente. 
c- Devidamente limpo, livre de aponervoses e sebo, com no máximo 1% de gordura e 

sem tempero. 
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d- Padronização de Corte e Tamanho. 
e- Produto  fresco e dentro do prazo de validade, discriminado na embalagem. 
f- Embalados em embalagem plástica resistente e transparente atóxica, contendo 

01Kg impresso na mesma, podendo conter peso quebrado conforme o per capita 
dos produtos e o número de alunos das Escolas. 

g- Identificação nominal e peso total, visível nas caixa dos produtos, separadamente 
por unidade escolar. 

h- Transportado em temperatura controlada de congelamento(-10/-18ºC). 
 
 
15.5- Os produtos Hortifrutigranjeiros deverão obedecer às seguintes condições de 
qualidade: 

a- Grau de Maturação deverá ser uniforme. 
b- Serão Aceitos frutos com danos mecânicos de até 5%. 
c- Serão aceitos frutos manchados até 3%. 
d- Não serão aceitos frutos deteriorados. 
e- Não serão aceitos frutos danificados por doenças/pragas. 
f- Identificação nominal e peso total, visível nas caixas dos produtos, separadamente 

por unidade escolar. 
 
 
 
15.6 - Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas, será lavrado 
Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas constatadas. 
 
15.7 - Somente após serem sanadas as falhas e/ou irregularidades apontadas, a 
contratada será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente. 
 
15.8- A administração poderá prorrogar o prazo estipulado para assinatura do contrato de 
acordo com o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 64 da Lei 8666/93. 
 
16 - DA RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA E PRAZO DE ENTR EGA DOS 
PRODUTOS 
 
16.1 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por intermédio do Departamento de 
Compras, expedirá as Autorizações de Fornecimento-AF, referente ao presente Pregão 
Presencial, de acordo com as necessidades do Município, a partir da assinatura do 
contrato. 
 
17 - DO PAGAMENTO 
 
17.1 - O pagamento será efetuado mensalmente , no ato da entrega, após a aceitação dos 
produtos, mediante a apresentação, à Prefeitura Municipal de DIVINO DE SÃO 
LOURENÇO-ES, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras que depois de 
conferidos e visados, serão encaminhados a Secretaria Municipal de Finanças para 
Pagamento. 
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17.1.1 - As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas ao 
contratado e seu vencimento ocorrerá em igual período acima. 
 
17.2 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 
será(ão) devolvido(s) à contratada para a devida correção e reapresentação. 
 
17.3 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições 
previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO.  
 
18 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
18.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 
para o fornecimento dos materiais, objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades 
constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, a saber: 
 
18.1.1 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de 
até 5 (cinco) anos. 
 
18.1.2 - Multa pelo atraso no prazo da entrega dos materiais/serviços, após a retirada da 
Ordem de Compra, calculada pela fórmula: 
 
 
 
 

M = 0,01 x C x D 
onde: 
M = valor da multa 
C = valor mensal da obrigação 
D = número de dias em atraso 
 
18.2 - Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas 
contidas neste edital, sujeitará o Licitante à penalidade de multa cominatória de 5% (cinco 
por cento) incidente sobre o valor global da proposta apresentada. 
 
18.3 - A aplicação da penalidade contida no item 17.1.2 e 17.2, não afasta a aplicação da 
sanção trazida no item 15.1.1. 
 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as 
condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos. 
 
19.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES reserva-se o 
direito de, efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade 
dos documentos e das informações apresentadas nas propostas, bem como, presentes 
razões de interesse público, suspender, revogar total ou parcialmente a presente licitação, 
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em qualquer fase, sem que caiba ao licitante interessado o direito à indenização, 
ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie; 
 
19.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados. 
 
19.4 - O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 
complementares, se julgar necessário. 
 
19.5 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando 
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculada direta ou 
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES .  
 
19.6 - O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
 
19.7 - Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos 
interessados através do tel.: (28) 3551-1177, em dias úteis no horário de 8:00 às 16:00 
horas. 
 
19.8 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim 
de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
19.9 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 
 
 
 
19.9.1 - Anexo I - Termo de Referência. 
 
19.9.2 - Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 
 
19.9.3 - Anexo III- Modelo de Credenciamento; 
 
19.9.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação; 
 
19.9.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo para licitar; 
 
19.9.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração de inexistência de menor de 18 anos no 
quadro funcional da empresa; 
 
19.9.7 - Anexo VII - Minuta de Contrato; 
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Divino de São Lourenço/ES, 21 de Fevereiro de 2018. 

 
 
 
 
 
 

Ilson Antonio de Oliveira da Silva 
Pregoeiro Suplente 

Dec. 039/2017. 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Rede Comercial para atender a Alimentação 
Escolar durante o ano letivo de 2018. 
 
 
Justificativa: A aquisição se faz necessária para atender a Resolução nº 26, de 17 e julho 
de 2013 que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 
básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
 
 
Interesse Público: Espera-se com a referida compra continuar com o atendimento da 
Alimentação Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Divino de 
São Lourenço-ES, durante o ano letivo de 2018. 
 
 
Objetivo Geral: Suprir as necessidades previstas para 270 (duzentos e setenta) alunos 
pertencentes à Educação Fundamental, 100 (cem) alunos da Pré-Escola e 70 (Setenta) 
alunos da Instituição Pestalozzi, totalizando 440 (quatrocentos e quarenta) alunos 
atendidos pelo Programa nacional de Alimentação Escolar-PNAE , por um período de 
200(duzentos) dias, correspondente ao ano letivo de 2018. 
 
 
 
Descrição detalhada do objeto:  
 
LOTE Nº 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS  

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca Preço Médio  
Unit.  Total  

01 Unid. 600 

Chocolate em pó: Instantâneo, 
preparado com o cacau obtido por 
processo tecnológico adequado 
podendo conter outras substâncias 
alimentícias. Ingredientes básicos: 
cacau em pó solúvel (Mínimo de 
32%), açúcar, aromatizante, outros 
ingredientes que não 
descaracterizem o produto e 
permitido na legislação e outros 
aditivos permitidos na legislação. O 
açúcar empregado no seu preparo 
deve ser normalmente sacarose, 
podendo ser substituído parcialmente 
por glicose pura ou lactose. Não 

 

5,95 3.570,00 
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poderá conter a adição de gordura e 
óleos estranhos à qualquer tipo de 
chocolate, bem como, à manteiga de 
cacau e não poderá ser adicionado 
de amido e féculas estranhas. 
Características organolépticas: 
Aspecto: pó homogêneo; Cor: 
própria; Cheiro: característico; Sabor: 
doce, próprio.  
Embalagem de 500g.  
Contendo data de fabricação e 
validade estendida de acordo com 
fabricante. 

02 PCT 400 

Açúcar cristal natural, sem aditivos, 
conservante e corante; embalado em 
saco resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 05 kg , 
reembalado em fardo de plástico 
transparente de 30 Kg, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
no ato da entrega, tipo ou similar a 
Paineiras. 

 

9,15 3.660,00 

03 PCT 600 

Arroz branco tipo 01, polido, grãos 
longos e finos, embalado em saco 
resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 05Kg , 
reembalado em fardo de plástico 
transparente de 30Kg, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
no ato da entrega, tipo ou similar a 
Rei Arthur. 

 

11,40 6.480,00 

04 PCT 1.500 

Biscoito, tipo cream cracker, a base 
de: farinha de trigo enriquecida, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, 
amido de milho, sal refinado, 
fermento, leite ou soro, outros, 
composição nutricional mínima: 12% 
de proteínas / valor calórico 440 kcal. 
Embalagem de 375g, contendo 
informações nutricionais dos 
ingredientes, data de fabricação e 
data de validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega, 
tipo ou similar a Aymoré. 
 
 
 
 

 

3,99 5.985,00 
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05 PCT 1.900 

Biscoito, tipo maisena, a base de: 
farinha de trigo enriquecida, gordura 
vegetal hidrogenada, açúcar, amido 
de milho, composição nutricional 
mínima (100g): 8,5g proteína, 9g 
lipídios, 74g carboidrato, valor 
calórico 411 kcal, embalagem de 
375g, contendo informações 
nutricionais dos ingredientes, data de 
fabricação e data de validade mínima 
de 12 (doze) meses, a contar no ato 
da entrega, tipo ou similar a Aymoré. 

 

3,99 7.581,00 

06 

Kg 300 

Canjiquinha de milho amarelo fina, 
embalagem contendo 01Kg, devendo 
apresentar na embalagem o peso 
liquido, as informações nutricionais, 
data de fabricação e o prazo de 
validade, tipo ou similar a Dorico. 

 

1,90 570,00 

07 

PCT 160 

Colorau, embalado em saco plástico 
transparente resistente contendo 
100g, reembalado em caixa de 
papelão, validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar no ato da 
entrega, tipo ou similar a Goitacaz. 

 

2,50 400,00 

08 

Unid. 420 

Extrato de tomate simples e 
concentrado embalado em latas ou 
tetrapack com peso liquido de 350g 
aproximadamente, declarar marca, o 
produto deve estar acondicionado em 
caixas de papelão lacradas com fita 
adesiva de modo a garantir o 
transporte e armazenamento, não 
devem estar amassados; 
enferrujados e estufados, não devem 
conter perfurações; principalmente 
nas costuras; não devem soltar ar 
com cheiro azedo ou podre, quando 
abertos, não devem apresentar 
manchas escuras e ferrugem, na 
parte interna, prazo mínimo de 
validade 06 (seis) meses, a contar no 
ato da entrega, tipo ou similar a 
Pomarola. 
 
 
 
 
 

 

2,45 1.029,00 
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09 Kg 250 

Farinha de trigo branca, enriquecida 
com ferro e ácido fólico, embalada 
em saco resistente de polietileno 
atóxico transparente, contendo 01Kg, 
reembalada em fardo de plástico 
transparente de 10Kg, validade 
mínima de 06 (seis) meses, a contar 
no ato da entrega 
 

 

2,20 550,00 

10 Kg 250 

Farinha de mandioca branca tipo 01, 
fina, seca, embalagem contendo 
01Kg, devendo apresentar na 
embalagem o peso liquido, as 
informações nutricionais, data de 
fabricação e o prazo de validade, tipo 
ou similar a Dórico. 

 

4,20 1.050,00 

11 Kg 600 

Feijão preto tipo 1, safra nova, grãos 
inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, 
isento de material terroso, sujidades, 
pedras, fungos ou parasitas e mistura 
de outras variedades e espécies, 
embalado em saco plástico resistente 
transparente, contendo 01Kg, 
reembalado em ardo de plástico 
transparente de 20Kg, de 1ª linha, 
devendo apresentar na embalagem 
as informações nutricionais e o prazo 
de validade 

 

4,98 2.988,00 

12 Unid. 10 

Fermento em pó químico, 
embalagem de 250g, aspectos cor, 
odor e sabor característicos, livres de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Devendo apresentar na embalagem o 
peso líquido, as informações 
nutricionais, data de fabricação e o 
prazo de validade que não deverá ser 
inferior a 6 meses 

 

6,20 62,00 

13 Kg 250 

Fubá mimoso, fino, embalagem 
contendo 01 Kg, devendo apresentar 
na embalagem o peso liquido, as 
informações nutricionais, data de 
fabricação e o prazo de validade, tipo 
ou similar a Dórico. 
 
 
 
 
 

 

1,90 475,00 
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14 Unid. 2.500 

Iogurte, constituído com polpa de 
fruta sabor morango, contendo leite 
integral e/ou leite integral 
reconstituído, preparado de morango 
à base de polpa de morango, 
podendo conter outros ingredientes 
que enriqueçam o produto. 
Conservantes permitidos pela 
legislação vigente. Isento de micro-
organismos causadores da 
decomposição do produto. Sua 
conservação deve ser feita sob-
refrigeração, à temperatura máxima 
de 10ºC, não sendo permitida a 
adição de substâncias 
conservadoras, embalagem primária 
individual, tipo sachê, conteúdo 
líquido de 1000g , validade mínima 
de 10 (dez) dias a partir da data da 
entrega, tipo ou similar a Selita. 

 

3,88 9.700,00 

15 PCT 3.000 

Leite em pó integral fortificado, 
preparo instantâneo, sem adição de 
açúcar ou seus derivados, com 
rendimento de 400g ± 3,1L, 
embalado em sache aluminizado 
contendo 400g , reembalado em 
caixa de papelão com 24UN, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
no ato da entrega, tipo ou similar a 
Maitá. 

 

8,95 26.850,00 

16 PCT 360 

Macarrão massa semolina comprida, 
espaguete, embalado em pacote 
resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 01Kg, 
reembalado em caixa de papelão de 
12Kg, validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega, 
tipo ou similar a Piraquê. 

 

3,65 1.314,00 

17 PCT 360 

Macarrão goela com ovos: a base de: 
farinha de trigo, de sêmola com ovos/ 
corante natural ou outras substâncias 
permitidas e submetidas a processos 
tecnológicos adequados. 
Composição nutricional máxima de 
76 gramas de hidrato de carbono. 
Isento de parasitas. Embalagem de 
500g. Contendo data de fabricação e 
validade estendida de acordo com 

 

3,70 1.332,00 
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fabricante. tipo ou similar a Piraquê. 

18 Unid. 700 

Óleo de soja vegetal, ausente de soja 
transgênica, embalagem PVC com 
tampa e lacre contendo 900 ml, 
reembalado em caixa de papelão de 
20UN, validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega, 
tipo ou similar a Sadia 

 

3,68 2.576,00 

19 Unid. 350 

Pasta de alho – Tempero caseiro, 
tipo artesanal, tendo como 
ingredientes somente alho e sal, 
embalado em pote plástico 
transparente resistente com tampa e 
lacre contendo 500g, reembalado em 
caixa de papelão com 24UN, 
devendo apresentar na embalagem o 
peso liquido, as informações 
nutricionais, data de fabricação e o 
prazo de validade, tipo ou similar a Ki 
Sabor. 

 

8,00 2.800,00 

20 PCT 250 

Pó de café especial 100% arábica, 
torrado e moído, embalagem 
aluminizada contendo 500g, devendo 
apresentar na embalagem o peso 
liquido, as informações nutricionais, 
data de fabricação e o prazo de 
validade, tipo ou similar a Monte 
Líbano. 

 

11,60 2.900,00 

21 Kg 200 

Sal marinho refinado e iodado, 
embalada em saco resistente de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 01Kg, reembalado em fardo 
de papel de 30Kg, validade mínima 
de 12 (doze) meses, a contar no ato 
da entrega, tipo ou similar a Globo. 

 

1,08 216,00 

22 Unid. 80 

Vinagre branco acondicionado em 
frasco plástico resistente com 750 ml, 
apresentar na embalagem o peso 
liquido, as informações nutricionais, 
data de fabricação e o prazo de 
validade, tipo ou similar a Toscano. 

 

2,05 164,00 

TOTAL LOTE Nº 01  R$ 82.612,00 
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LOTE Nº 02 HORTIFRUTIGRANJEIROS 

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca 
 

Preço Médio  
Unit.  Total  

23 Kg 800 

Banana da terra extra, em pencas, 
frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, tamanho e coloração 
uniformes, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos 

 

2,63 2.104,00 

24 Kg 800 

Batata inglesa extra, lisa, firme e 
compacta, devendo ser graúda, 
isenta de enfermidades, parasitas 
e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
priotariamente orgânicos e/ou agro 
ecológicos. 

 

3,18 2.544,00 

25 Kg 330 

Cebola branca extra, firme e 
compacta, devendo ser graúda, 
isenta de enfermidades, parasitas 
e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
priotariamente orgânicos e/ou agro 
ecológicos. 

 

2,49 821,70 

26 Kg 1.048 

Mamão papaia, extra, fresco, 
frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, comaspecto, cor e 
cheiro e sabor próprio, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido e maturação 
mediana, livre de resíduos de 
fertilizantes, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 

 

3,83 5.392,64 
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material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
priotariamente orgânicos e/ou agro 
ecológicos. 

27 Kg 1.408 

Maçã vermelha nacional, fresca, 
frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, com aspecto, cor e 
cheiro e sabor próprio, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação 
mediana, livre de resíduos de 
fertilizantes, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
priotariamente orgânicos e/ou agro 
ecológicos. 

 

4,63 6.519,04 

28 Kg 1.600 

Melancia, fresca, frutos com 60 a 
70% de maturação climatizada, 
com aspecto, cor e cheiro e sabor 
próprio, tamanho e coloração 
uniformes, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação 
mediana, livre de resíduos de 
fertilizantes, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
priotariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos 

 

1,85 2.960,00 

29 Kg 760 

Ovo de galinha vermelho extra, 
fresco, com aspecto, cor e cheiro e 
sabor próprio, tamanho e 
coloração uniformes, isento de 
parasitas e fungos, material 
terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 

 

5,20 3.952,00 
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manuseio e transporte, 
acondicionado em embalagem 
apropriada 

30 Kg 100 

Pimentão verde, fruto fresco de 
tamanho médio, com 
características íntegras e de 
primeira qualidade, limpo, isento 
de sujidades, insetos, parasitas, 
larvas e corpos estranhos aderidos 
à superfície externa. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica, oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
priotariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 

2,93 293,00 

31 Kg 800 

Tomate longa vida extra, tipo 
salada, frutos com 60 a 70% de 
maturação climatizada, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa 
firme e intacta, livre de resíduos de 
fertilizantes, isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
priotariamente orgânicos e/ou agro 
ecológicos. 
 

 

4,35 3.480,00 

VALOR TOTAL  LOTE Nº 02 R$ 28.066,38 
 
 
LOTE Nº 03 CARNES 

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca Preço Médio  
Unit.  Total  

32 Kg 600 

Músculo bovino em cubos (de 
aproximadamente 30g), 
congelado em embalagem 
plástica resistente e transparente 
atóxica, contendo 01Kg impresso 
na mesma, com no máximo 1% de 
gordura e livre de aponervose, 
com selo de inspeção do órgão 
competente, validade mínima de 

 15,49 9.294,00 
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06 (seis) meses, a contar no ato 
da entrega. 
 

33 Kg 800 

Patinho bovino moído, congelado 
em embalagem plástica resistente 
e transparente atóxica, contendo 
01Kg impresso na mesma, com 
no máximo 1% de gordura e livre 
de aponervose, com selo de 
inspeção do órgão competente, 
validade mínima de 06 (seis) 
meses, a contar no ato da 
entrega. 

 20,75 16.600,00 

34 Kg 800 

Peito de frango congelado, sem 
osso, sem carcaça, sem pele e 
sem tempero, congelado em 
embalagem plástica resistente e 
transparente atóxica, contendo 
01Kg impresso na mesma, com 
selo de inspeção do órgão 
competente, validade mínima de 
06 (seis) meses, a contar no ato 
da entrega, tipo ou similar a 
Perdigão. 

 12,45 9.960,00 

VALOR TOTAL  LOTE  R$ 35.854,00 
 
LOTE Nº 04 LEITE DE SOJA 

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca 
Preço Médio  

Unit.  Total  

35 Unid. 30 

Leite de soja original, 0% de 
lactose e colesterol, sem 
conservantes, embalagem tetra 
pak com tampa, em embalagem 
longa vida – caixa com 01 (um) 
litro, validade mínima de 06 (seis) 
meses, a contar no ato da entrega. 

 

5,73 171,90 

VALOR TOTAL  LOTE R$ 171,90 
 
LOTE Nº 05 LEITE SEM LACTOSE 

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca Preço Médio  
Unit.  Total  

36 Unid. 30 

(Leite deslactosado - Embalagem 
1l) Leite de vaca, sem 
adulterações, com teor reduzido 
de lactose conforme legislação, 
líquido, cor branca, odor e sabor 
característicos, acondicionado em 

 

3,45 103,50 
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embalagem longa vida UHT/ UAT 
(ultra alta temperatura), em caixa 
cartonada, de 1 litro, validade até 
6 meses, a contar no ato da 
entrega. 

VALOR TOTAL  LOTE R$ 103,50 
 
 

TOTAL GERAL R$146.807,78 
 
 
-Serão Aceitos somente produtos de boa ou superior qualidade, conforme descrição dos 
produtos; 
 -As empresas deverão apresentar Alvará Sanitário vigente: 
 
-Os produtos Hortifrutigranjeiros deverão obedecer às seguintes condições de qualidade: 

g- Grau de Maturação deverá ser uniforme. 
h- Serão Aceitos frutos com danos mecânicos de até 5%. 
i- Serão aceitos frutos manchados até 3%. 
j- Não serão aceitos frutos deteriorados. 
k- Não serão aceitos frutos danificados por doenças/pragas. 
l- Identificação nominal e peso total, visível nas caixas dos produtos, separadamente 

por unidade escolar. 
 
 -Os  produtos Cárneos deverão obedecer às seguintes condições de qualidade: 

i- Selo de Inspeção do Órgão Competente 
j- Congelado Integralmente. 
k- Devidamente limpo, livre de aponervoses e sebo, com no máximo 1% de gordura e 

sem tempero. 
l- Padronização de Corte e Tamanho. 
m- Produto  fresco e dentro do prazo de validade, discriminado na embalagem. 
n- Embalados em embalagem plástica resistente e transparente atóxica, contendo 

01Kg impresso na mesma, podendo conter peso quebrado conforme o per capita 
dos produtos e o número de alunos das Escolas. 

o- Identificação nominal e peso total, visível nas caixa dos produtos, separadamente 
por unidade escolar. 

p- Transportado em temperatura controlada de congelamento(-10/-18ºC). 
 

 
-DA AMOSTRA: Os três primeiros fornecedores classificados dos Gêneros Alimentícios e 

Carnes ; deverão apresentar amostras dos seus produtos (em sua embalagem original) no 

prazo máximo de 48h após a fase de habilitação , em CARÁTER CLASSIFICATÓRIO , 

no horário de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00 horas, de segunda a sexta-feira, na 

Secretaria Municipal de Educação de Divino de São L ourenço-ES(SEME) , para 

avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos pelo PNAE. Vistos que estes 
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produtos deverão ser de boa qualidade, atendendo os dispostos na legislação de alimentos 

estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA  e pelas 

autoridades sanitárias locais.  As amostras serão avaliadas pela Coordenação do PNAE e 

pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE , com o prazo de 05 (cinco) úteis para 

análise das amostras e expedição de laudo classificatório. 

 

 Os Hortifrutigranjeiros NÃO PRECISAM APRESENTAR AMOSTRAS  para avaliação em 

caráter classificatório;  

 
 
Autorização de Fornecimento: A Autorização de Fornecimento(AF) para TODOS OS 
ITENS  serão repassadas mensalmente, podendo sofrer cancelamentos e/ou alterações 
para mais ou para menos nas quantidades e possíveis substituições com até 24 horas de 
antecedência da entrega. 
 
As Carnes deverão ser entregues nas segundas-feiras de 07h00 às 08h00 e/ou nos dias 
estabelecidos pela Nutricionista do PNAE nas quantidades descritas na Autorização de 
Fornecimento(AF) diretamente na Secretaria Municipal de Educação de Divino de Sã o 
Lourenço-ES(SEME). 
 
 O prazo para entregar os Gêneros Alimentícios é de 05(cinco) dias úteis de tolerância, 
após o recebimento da Autorização de Fornecimento(AF) expedida pelo Departamento 
de Compras da Prefeitura Municipal; 
 
Todos os itens serão adquiridos de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação para o PNAE. 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Educação 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES 

CNPJ: 27.174.127/ 0001-83 

 

Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES,CEP:29590-000 -Tel:(28)3551-1177 

                                                             Email: licitacao@dslourenco.es.gov.br  Página 30 
 

 
 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA         
                      

(Os valores apresentados no TERMO DE REFERÊNCIA são somente valores médios que 
servem de parâmetro para que os licitantes possam formular suas propostas) 
 
Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES. 
 
Pregão Presencial nº ____/2018. 
 
Pela presente, vimos submeter à apreciação de V. Sª. a nossa Proposta de Preços para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Rede Comercial  para atender a Alimentação 
Escolar durante o ano letivo de 2018 .., conforme especificado abaixo. 
 
Validade da Proposta: _______dias. 
 
CNPJ da Empresa:___________________ 
 
(Local), ........... de ................... de 2018. 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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LOTE Nº 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS  

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca 
 

Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

01 Unid. 600 

Chocolate em pó: Instantâneo, 
preparado com o cacau obtido por 
processo tecnológico adequado 
podendo conter outras substâncias 
alimentícias. Ingredientes básicos: 
cacau em pó solúvel (Mínimo de 
32%), açúcar, aromatizante, outros 
ingredientes que não 
descaracterizem o produto e 
permitido na legislação e outros 
aditivos permitidos na legislação. O 
açúcar empregado no seu preparo 
deve ser normalmente sacarose, 
podendo ser substituído parcialmente 
por glicose pura ou lactose. Não 
poderá conter a adição de gordura e 
óleos estranhos à qualquer tipo de 
chocolate, bem como, à manteiga de 
cacau e não poderá ser adicionado 
de amido e féculas estranhas. 
Características organolépticas: 
Aspecto: pó homogêneo; Cor: 
própria; Cheiro: característico; Sabor: 
doce, próprio. Embalagem de 500g. 
Contendo data de fabricação e 
validade estendida de acordo com 
fabricante. 

   

02 PCT 400 

Açúcar cristal natural, sem aditivos, 
conservante e corante; embalado em 
saco resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 05 kg, 
reembalado em fardo de plástico 
transparente de 30 Kg, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
no ato da entrega, tipo ou similar a 
Paineiras. 

   

03 PCT 600 

Arroz branco tipo 01, polido, grãos 
longos e finos, embalado em saco 
resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 05Kg, 
reembalado em fardo de plástico 
transparente de 30Kg, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
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no ato da entrega, tipo ou similar a 
Rei Arthur. 

04 PCT 1.500 

Biscoito, tipo cream cracker, a base 
de: farinha de trigo enriquecida, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, 
amido de milho, sal refinado, 
fermento, leite ou soro, outros, 
composição nutricional mínima: 12% 
de proteínas / valor calórico 440 kcal. 
Embalagem de 375g, contendo 
informações nutricionais dos 
ingredientes, data de fabricação e 
data de validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega, 
tipo ou similar a Aymoré. 

   

05 PCT 1.900 

Biscoito, tipo maisena, a base de: 
farinha de trigo enriquecida, gordura 
vegetal hidrogenada, açúcar, amido 
de milho, composição nutricional 
mínima (100g): 8,5g proteína, 9g 
lipídios, 74g carboidrato, valor 
calórico 411 kcal, embalagem de 
375g, contendo informações 
nutricionais dos ingredientes, data de 
fabricação e data de validade mínima 
de 12 (doze) meses, a contar no ato 
da entrega, tipo ou similar a Aymoré. 

   

06 Kg 300 

Canjiquinha de milho amarelo fina, 
embalagem contendo 01Kg, devendo 
apresentar na embalagem o peso 
liquido, as informações nutricionais, 
data de fabricação e o prazo de 
validade, tipo ou similar a Dorico. 

   

07 PCT 160 

Colorau, embalado em saco plástico 
transparente resistente contendo 
100g, reembalado em caixa de 
papelão, validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar no ato da 
entrega, tipo ou similar a Goitacaz. 

   

08 Unid. 420 

Extrato de tomate simples e 
concentrado embalado em latas ou 
tetrapack com peso liquido de 350g 
aproximadamente, declarar marca, o 
produto deve estar acondicionado em 
caixas de papelão lacradas com fita 
adesiva de modo a garantir o 
transporte e armazenamento, não 
devem estar amassados; 
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enferrujados e estufados, não devem 
conter perfurações; principalmente 
nas costuras; não devem soltar ar 
com cheiro azedo ou podre, quando 
abertos, não devem apresentar 
manchas escuras e ferrugem, na 
parte interna, prazo mínimo de 
validade 06 (seis) meses, a contar no 
ato da entrega, tipo ou similar a 
Pomarola. 

09 Kg 250 

Farinha de trigo branca, enriquecida 
com ferro e ácido fólico, embalada 
em saco resistente de polietileno 
atóxico transparente, contendo 01Kg, 
reembalada em fardo de plástico 
transparente de 10Kg, validade 
mínima de 06 (seis) meses, a contar 
no ato da entrega 

   

10 Kg 250 

Farinha de mandioca branca tipo 01, 
fina, seca, embalagem contendo 
01Kg, devendo apresentar na 
embalagem o peso liquido, as 
informações nutricionais, data de 
fabricação e o prazo de validade, tipo 
ou similar a Dórico. 

   

11 Kg 600 

Feijão preto tipo 1, safra nova, grãos 
inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, 
isento de material terroso, sujidades, 
pedras, fungos ou parasitas e mistura 
de outras variedades e espécies, 
embalado em saco plástico resistente 
transparente, contendo 01Kg, 
reembalado em ardo de plástico 
transparente de 20Kg, de 1ª linha, 
devendo apresentar na embalagem 
as informações nutricionais e o prazo 
de validade 

   

12 Unid. 10 

Fermento em pó químico, 
embalagem de 250g, aspectos cor, 
odor e sabor característicos, livres de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Devendo apresentar na embalagem o 
peso líquido, as informações 
nutricionais, data de fabricação e o 
prazo de validade que não deverá ser 
inferior a 6 meses 
 

   

13 Kg 250 Fubá mimoso, fino, embalagem    
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contendo 01 Kg, devendo apresentar 
na embalagem o peso liquido, as 
informações nutricionais, data de 
fabricação e o prazo de validade, tipo 
ou similar a Dórico. 

14 Unid. 2.500 

Iogurte, constituído com polpa de 
fruta sabor morango, contendo leite 
integral e/ou leite integral 
reconstituído, preparado de morango 
à base de polpa de morango, 
podendo conter outros ingredientes 
que enriqueçam o produto. 
Conservantes permitidos pela 
legislação vigente. Isento de micro-
organismos causadores da 
decomposição do produto. Sua 
conservação deve ser feita sob-
refrigeração, à temperatura máxima 
de 10ºC, não sendo permitida a 
adição de substâncias 
conservadoras, embalagem primária 
individual, tipo sachê, conteúdo 
líquido de 1000g, validade mínima de 
10 (dez) dias a partir da data da 
entrega, tipo ou similar a Selita. 

   

15 PCT 3.000 

Leite em pó integral fortificado, 
preparo instantâneo, sem adição de 
açúcar ou seus derivados, com 
rendimento de 400g ± 3,1L, 
embalado em sache aluminizado 
contendo 400g, reembalado em caixa 
de papelão com 24UN, validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
no ato da entrega, tipo ou similar a 
Maitá. 

   

16 PCT 360 

Macarrão massa semolina comprida, 
espaguete, embalado em pacote 
resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 01Kg, 
reembalado em caixa de papelão de 
12Kg, validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega, 
tipo ou similar a Piraquê. 

   

17 PCT 360 

Macarrão goela com ovos: a base de: 
farinha de trigo, de sêmola com ovos/ 
corante natural ou outras substâncias 
permitidas e submetidas a processos 
tecnológicos adequados. 
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Composição nutricional máxima de 
76 gramas de hidrato de carbono. 
Isento de parasitas. Embalagem de 
500g. Contendo data de fabricação e 
validade estendida de acordo com 
fabricante. tipo ou similar a Piraquê. 

18 Unid. 700 

Óleo de soja vegetal, ausente de soja 
transgênica, embalagem PVC com 
tampa e lacre contendo 900 ml, 
reembalado em caixa de papelão de 
20UN, validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar no ato da entrega, 
tipo ou similar a Sadia 

   

19 Unid. 350 

Pasta de alho – Tempero caseiro, 
tipo artesanal, tendo como 
ingredientes somente alho e sal, 
embalado em pote plástico 
transparente resistente com tampa e 
lacre contendo 500g, reembalado em 
caixa de papelão com 24UN, 
devendo apresentar na embalagem o 
peso liquido, as informações 
nutricionais, data de fabricação e o 
prazo de validade, tipo ou similar a Ki 
Sabor. 

   

20 PCT 250 

Pó de café especial 100% arábica, 
torrado e moído, embalagem 
aluminizada contendo 500g, devendo 
apresentar na embalagem o peso 
liquido, as informações nutricionais, 
data de fabricação e o prazo de 
validade, tipo ou similar a Monte 
Líbano. 

   

21 Kg 200 

Sal marinho refinado e iodado, 
embalada em saco resistente de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 01Kg, reembalado em fardo 
de papel de 30Kg, validade mínima 
de 12 (doze) meses, a contar no ato 
da entrega, tipo ou similar a Globo. 

   

22 Unid. 80 

Vinagre branco acondicionado em 
frasco plástico resistente com 750 ml, 
apresentar na embalagem o peso 
liquido, as informações nutricionais, 
data de fabricação e o prazo de 
validade, tipo ou similar a Toscano. 

   

TOTAL LOTE Nº 01  R$  
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LOTE Nº 02 HORTIFRUTIGRANJEIROS 

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca 
 

Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

23 Kg 800 

Banana da terra extra, em pencas, 
frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, tamanho e coloração 
uniformes, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, 
isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, 
de colheita recente, livre de resíduos 
de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos 

   

24 Kg 800 

Batata inglesa extra, lisa, firme e 
compacta, devendo ser graúda, 
isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser priotariamente 
orgânicos e/ou agro ecológicos. 

   

25 Kg 330 

Cebola branca extra, firme e 
compacta, devendo ser graúda, 
isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser priotariamente 
orgânicos e/ou agro ecológicos. 

   

26 Kg 1.408 

Mamão papaia, extra, fresco, frutos 
com 60 a 70% de maturação 
climatizada, comaspecto, cor e cheiro 
e sabor próprio, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvido e 
maturação mediana, livre de resíduos 
de fertilizantes, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
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priotariamente orgânicos e/ou agro 
ecológicos. 

27 Kg 1.408 

Maçã vermelha nacional, fresca, 
frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, com aspecto, cor e 
cheiro e sabor próprio, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme 
e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser priotariamente 
orgânicos e/ou agro ecológicos. 

   

28 Kg 1.600 

Melancia, fresca, frutos com 60 a 
70% de maturação climatizada, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, 
tamanho e coloração uniformes, com 
polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida e maturação 
mediana, livre de resíduos de 
fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
priotariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos 

   

29 Duzia 760 

Ovo de galinha vermelho extra, 
fresco, com aspecto, cor e cheiro e 
sabor próprio, tamanho e coloração 
uniformes, isento de parasitas e 
fungos, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, 
acondicionado em embalagem 
apropriada 

   

30 Kg 100 

Pimentão verde, fruto fresco de 
tamanho médio, com características 
íntegras e de primeira qualidade, 
limpo, isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superfície externa. Não 
deve apresentar quaisquer lesões de 
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origem física, mecânica ou biológica, 
oriundos do manuseio e transporte, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser priotariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

31 Kg 800 

Tomate longa vida extra, tipo salada, 
frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
isento de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser priotariamente 
orgânicos e/ou agro ecológicos. 

   

VALOR TOTAL  LOTE Nº 02 R$ 
 
 
LOTE Nº 03 CARNES 

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca 
 

Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

32 Kg 600 

Músculo bovino em cubos (de 
aproximadamente 30g), congelado 
em embalagem plástica resistente e 
transparente atóxica, contendo 01Kg 
impresso na mesma, com no máximo 
1% de gordura e livre de aponervose, 
com selo de inspeção do órgão 
competente, validade mínima de 06 
(seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

   

33 Kg 800 

Patinho bovino moído, congelado em 
embalagem plástica resistente e 
transparente atóxica, contendo 01Kg 
impresso na mesma, com no máximo 
1% de gordura e livre de aponervose, 
com selo de inspeção do órgão 
competente, validade mínima de 06 
(seis) meses, a contar no ato da 
entrega. 

   

34 Kg 800 

Peito de frango congelado, sem 
osso, sem carcaça, sem pele e sem 
tempero, congelado em embalagem 
plástica resistente e transparente 
atóxica, contendo 01Kg impresso na 
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mesma, com selo de inspeção do 
órgão competente, validade mínima 
de 06 (seis) meses, a contar no ato 
da entrega, tipo ou similar a 
Perdigão. 

VALOR TOTAL  LOTE  R$ 
 
 
 
LOTE Nº 04 LEITE DE SOJA 

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca Unit. Total 

35 Unid. 30 

Leite de soja original, 0% de lactose 
e colesterol, sem conservantes, 
embalagem tetra pak com tampa, 
em embalagem longa vida – caixa 
com 01 (um) litro, validade mínima 
de 06 (seis) meses, a contar no ato 
da entrega. 

 

5,73 171,90 

VALOR TOTAL  LOTE  R$  
 
LOTE Nº 05 LEITE SEM LACTOSE 

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca Unit. Total 

36 Unid. 30 

(Leite deslactosado - Embalagem 
1l) Leite de vaca, sem 
adulterações, com teor reduzido 
de lactose conforme legislação, 
líquido, cor branca, odor e sabor 
característicos, acondicionado em 
embalagem longa vida UHT/ UAT 
(ultra alta temperatura), em caixa 
cartonada, de 1 litro, validade até 
6 meses, a contar no ato da 
entrega. 

 

  

VALOR TOTAL  LOTE R$  
 
 

TOTAL GERAL R$ 
 
Total Geral por extenso: 
 
 

(Carimbo e Assinatura) 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 
 
Pregão Presencial Nº 002/2018. 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº______________________________vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 
_____________________________________________, Carteira de Identidade nº 
_________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos 
os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, 
podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, 
requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 
 
 
(Local), ........... de ................... de 2018. 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS  
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 
 

Ao: Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES. 
 
 
Pregão Presencial nº ____/2018. 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a 
disposta   no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências 
habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da 
Lei nº 10.520/02. 
 
 
 
(Local), ........... de ................... de 2018. 
 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  
IMPEDITIVO PARA LICITAR 

 
 

 
Ao: Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES. 
 
 
Pregão Presencial nº ____/2018. 
 
 
......................<<nome da empresa>>..........................., CNPJ N.º 
.................................<<endereço completo>> ..................., declara sob as penas da lei que 
até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua  habilitação na 
licitação em referência, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
(Local), ........... de ................... de 2018. 
 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR DE 18 ANOS NO 
QUADRO FUNCIONAL DA EMPRESA 

 
Ao: Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 
 
Pregão Presencial Nº 002/2018. 
 
A empresa (razão social da empresa), estabelecida (endereço completo), devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº......................, inscrição estadual nº................................ 
declara sob as penalidades cabíveis a inexistência no quadro funcional da empresa de 
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou 
mesmo menor de dezesseis anos, salvo regularmente contratado na condição de  aprendiz 
a partir dos quatorze anos (Art. 7º XXXIII CF). 
 
 
 
(Local), ........... de ................... de 2018. 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 

 
Minuta do termo de contrato 

 
Contrato nº ___________ 

 
Processo(s) nº 001884/2017. 
 
Pregão Presencial Nº __/2018 . 
 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
REDE COMERCIAL PARA 
ATENDER A ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DURANTE O ANO 
LETIVO DE 2018. QUE ENTRE SI 
CELEBRA O MUNICÍPIO DE 
DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES E 
A EMPRESA__________________. 

 
 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, como  
CONTRATANTE, o Município de Divino de São Lourenço-ES, com sede na Praça 10 de 
Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29590-000, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 27.174.127/0001-83, representado por seu  prefeito Municipal (nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão, CPF e identidade), residente e domiciliada nesta 
cidade, doravante denominada CONTRATANTE,___________________,  inscrita no CNPJ 
sob o nº ________________, representada neste ato pelo Senhor  _________(nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão, Identidade e CPF)______ajustam o  presente 
CONTRATO para c, nos termos da Legislação em vigor, de acordo com os termos do 
Processo(s) nº 001884/2017, parte integrante deste instrumento independente de 
transcrição juntamente com a proposta apresentada pela Contratada datada de 
___/___/___,   ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela 
estipulada que contrariem as  disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1-DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto da presente licitação é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Rede 
Comercial para atender a Alimentação Escolar da Red e Municipal de Ensino durante 
o ano letivo de 2018 , e deverá ser entregue em total acordo com a proposta de venda feita  
pela empresa vencedora do certame e conforme especificado no Anexo I do Edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
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2-DO VALOR 
 
2.1 - Pelo objeto aqui ajustado, o contratante pagará à contratada, o valor de R$ 
__________(____________________________), 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

3-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a aceitação do objeto e apresentação, à 
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES, de documento fiscal hábil, sem 
emendas ou rasuras que após conferidos e visados, serão encaminhados à Secretaria 
Municipal de  Finanças para Pagamento. 
 
3.2 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 
será(ão) devolvido(s) à contratada para a devida correção e reapresentação. 
 
3.3 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições 
previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 
4-DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
4.1 - O objeto deverá ser entregue, conforme o Termo de Referência da Secretaria 
responsável, no horário de 08:00 às 16:00 horas de segunda a sexta feira, em, no máximo 
30 dias, após a emissão da Autorização de Forneciemento(AF) , podendo ser prorrogado 
mediante solicitação devidamente justificada, desde que aprovada pela autoridade 
Municipal Superior. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

5-DA FONTE DE RECURSOS 
 
5.1 - Dotação orçamentária: Os recursos orçamentários para atender ao objeto da presente 
licitação serão provenientes da seguinte dotação: 
 
Material de Consumo (07000701.1236100092011.33903000.Ficha 073-Fonte 1107)  
Material de Consumo (07000701.1236500092012.33903000.Ficha 076-Fonte 1000)  
 
 
5.2 - Os recursos financeiros para pagamento do bem adquirido serão advindos de 
Recursos MDE. 
 

CLAUSULA SEXTA 
 

6-DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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6.1 - Compete à CONTRATADA: 
 
a) Entregar o objeto ajustado, por intermédio exclusivo de seus empregados, sem qualquer 
ônus para o Município, conforme o Termo de Referência da Secretaria responsável. 
 
 
 
6.2 - Compete a CONTRATANTE: 
 
a) pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na cláusula segunda nos termos deste 
contrato; 
 
b) designar servidores responsáveis pelo acompanhamento e entrega dos produtos 
adquiridos.  
 
c) Fica responsável pela fiscalização do presente contrato a Nutricionista Natalia Maria 
Guedes. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

7-DAS PENALIDADES: 
 
7.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 
para o fornecimento do produto, objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades    
constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, a saber: 
 
7.1.1 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 
5 (cinco) anos. 
 
7.1.2 - Multa pelo atraso no prazo da entrega dos materiais produtos, equipamentos, 
veículos, Máquinas e/ou outros, após a retirada da Ordem de Compra, calculada pela 
fórmula: 
 

M = 0,01 x C x D 
onde: 
M = valor da multa 
C = valor mensal da obrigação 
D = número de dias em atraso 
 
7.2 - Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas contidas 
neste edital, sujeitará o Licitante à penalidade de multa cominatória de 5% (cinco por cento) 
incidente sobre o valor global da proposta apresentada. 
 
7.3 - A aplicação da penalidade contida no item 7.1.2 e 7.2, não afasta a aplicação da 
sanção trazida no item 7.1.1. 
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7.4 - Durante a execução do contrato poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do contrato; 
c) suspensão para contratar com a Administração; 
d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual; 
 
7.5- As multas serão calculadas pelo valor total do contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

8-DA RESCISÃO 
8.1. - A contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer 
indenização nos seguintes casos:  
a) inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais e as 
previstas   em Lei; 
b) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e  
prazos; 
c) Atraso injustificado na entrega do produto; 
d) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade; 
e) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo 
do Município prejudique a execução do Contrato; 
f) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Prefeito municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere 
o Contrato. 
 
8.2 - A rescisão do contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o presente 
nos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA 
9-DOS RECURSOS 
 
9.1 - Os recursos, representação e pedidos de reconsideração, somente serão acolhidos 
nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

10-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 
 
10.1 - Os casos omissos no presente contrato serão dirimidos pelo Edital e seus anexos e 
pela legislação própria em vigor. 
 
10.2 - Fica eleito o foro de Guaçuí-ES, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda 
direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 
 
Divino de São Lourenço - ES, ---- de ---------------------de 2018. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
1:___________________________ 
CPF:________________________ 
 
2:___________________________  
CPF:_______________________ 
 
 
 
 
 


