SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017

1.

DA CONVOCAÇÃO:

O MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
(MF) sob o nº 01.343.086/0001-18, com sede administrativa sito a Av. Ramiro Teixeira nº 01, Centro –
CEP 75.820-000na Cidade de Serranópolis – Goiás, através de sua Comissão Permanente de Licitações,
constituída pelo Decreto nº 004, de 2 de janeiro de 2017, torna público que promoverá LICITAÇÃO SOB A
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, as 8h30min, com
tolerância máxima de 15 (quinze) minutos, do dia 11 de julho de 2017, no prédio sede do Poder Executivo
(Prefeitura), no endereço acima, para seleção de propostas com vistas a aquisição de produtos para a
Merenda Escolar, conforme especificações mínimas, quantitativas e demais condições constantes do
Anexo I, parte integrante e inseparável deste Instrumento Convocatório.
1.1.

DA VINCULAÇÃO LEGAL

a)

b)
c)

d)

1.2.

O certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Lei
Complementar nº 123/2006, bem como pelas normas e condições estabelecidas no presente
Edital.
O pregão será realizado sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Licitações e pelo
Pregoeiro Oficial do Município de Serranópolis (GO) e Equipe de Apoio.
A abertura da sessão de pregão terá início no dia 11 de julho de 2017, às 8:30horas, ou caso não
haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, na sala da
Comissão Permanente de Licitação localizada no Prédio sede do Poder Executivo em
Serranópolis, no endereço:Av. Ramiro Teixeira nº 01, Centro – CEP 75.820-000, na Cidade de
Serranópolis – Goiás.
O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a
Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), bem como o produto produzido no país
para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.
A condução dos trabalhos fica a cargo do Pregoeiro, a quem compete:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
Responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
Abrir as propostas de preços;
Analisar a aceitabilidade das propostas;
Desclassificar propostas indicando os motivos;
Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;
Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos e elaborar a ata da sessão com
auxílio eletrônico;
Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e consequente adjudicação do
objeto ao (s) Licitante (s) vencedor (es), e autorizar a (s) contratação (ões);
Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de
penalidades previstas na legislação.

2.DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, para
abastecimento da frota municipal de veículos e máquinas, conforme especificações mínimas,
quantitativas e demais condições constantes do Anexo I, parte integrante do presente Edital, dentro dos
seguintes quantitativos:
2.2. Poderão participar deste certame as licitantes que atenderem as exigências, constantes deste
Instrumento Convocatório e seus anexos, conforme segue:
a)

b)
c)

Pessoas Jurídicas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que
atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Instrumento
Convocatório e seus anexos;
Pessoas Jurídicas que se enquadrem na definição de fornecedor do objeto da presente licitação;
Em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em funcionamento no país, aquelas
que apresentem as exigências de habilitação mediante documentos equivalentes, autenticados
pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, sendo representadas por
procurador residente e domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e
responder administrativa e judicialmente por seus atos;

2.3. Não poderão participar desta licitação:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Empregados ou dirigentes operacionalmente vinculados ao Município de Serranópolis, seus
fundos e autarquias;
Ex-empregados ou ex-dirigentes até 180 (cento e oitenta) dias da data da respectiva demissão;
Pessoas Jurídicas que estejam suspensas de licitar e contratar com o Município de Serranópolis,
seus Fundos e Autarquia ou que foram declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública;
Pessoas Jurídicas que se encontrem sob o regime falimentar;
Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
Consórcios ou grupo de empresas;
Pessoas Jurídicas cujos sócios, representantes, gestores ou responsáveis técnicos participam de
mais de uma empresa especializada no ramo do objeto desta licitação, pois somente uma delas
(empresas), poderá participar do certame.

3.DO CREDENCIAMENTO, DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. No dia, local e horário estabelecidos neste instrumento convocatório, os licitantes interessados em
participar, deverão credenciar-se junto ao Pregoeiro, e estar de posse de 03 (três) envelopes, a saber:
a)
b)
c)

ENVELOPE 01 “CREDENCIAMENTO”
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017

a)
b)
c)

ENVELOPE 02 “PROPOSTA DE PREÇO”
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017

a)
b)
c)

ENVELOPE 03 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017

3.2. O envelope “Credenciamento” deverá conter cópias dos seguintes documentos:
a)

Quando sócios proprietários: documento de identificação do representante legal (cópia
autenticada) e contrato social e alterações que apontem quem representa a pessoa jurídica
(cópia simples);

b)

Quando procurador: procuração com poderes para participação neste pregão (com firma
reconhecida do outorgante, por Tabelião Oficial acompanhada de: documento de identificação
pessoal do procurador (cópia autenticada) e contrato social e/ou alterações que apontem a
representação legal da empresa licitante (cópias simples);

Parágrafo primeiro: Não será efetuado credenciamento sem a apresentação de todos os documentos
devidamente autenticados, quando solicitados.
Parágrafo segundo: A falta de representação não impedirá a licitante de participar do certame licitatório,
ficando, porém impedida de manifestar-se durante as sessões, inclusive quanto à formulação de lances
verbais e manifestação de interesse na interposição de recursos.
Parágrafo terceiro: O representante legal poderá ser substituído em qualquer fase do processo, podendo
ser indicado a qualquer tempo um representante, caso tal providência não tenha sido efetivada
inicialmente, desde que apresente a documentação solicitada, em conformidade com os ditames deste
Instrumento Convocatório.
4. DA PROPOSTA
4.1. As propostas serão julgadas tomando-se por base o MENOR PREÇO POR ÍTEM e deverão ser
entregues no local estabelecido neste instrumento convocatório até o dia e horário marcado para a
abertura da sessão, sendo que,as propostas serão apresentadas em envelope distinto dos demais, com a
seguinte indicação: “PROPOSTA DE PREÇO”, na forma prevista no item 3 do presente instrumento
convocatório, atendendo aos requisitos abaixo:
4.2. Ser datilografada e/ou digitada sem emendas, entrelinhas ou rasuras, assinada pelo representante
legal e conter: Razão Social, nº do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), endereço completo
da proponente, telefone, fax para contato, endereço eletrônico, número de referência deste pregão
(Pregão Presencial nº 006/2017) e menção ao MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS;
4.3. Ofertar o MENOR PREÇO POR ÍTEM em algarismo e por extenso, em moeda nacional, respeitando
os valores máximos consignados no Anexo I.
4.4. Indicar marca (s) e característica (s) do (s)produto (s)proposto (s);
4.5. Indicar o prazo de Garantia dos produtos que deverá ser o do fabricante, caso existentes.
4.6. Indicar que o prazo de entrega dos produtosnão poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos,
contados a partir da Ordem de Compra, ou da data de Assinatura do Contrato e sua publicação, na forma
do art. 79 da LOM.
4.7. A Administração se reserva no direito de solicitar a entrega dos produtos de acordo com suas
necessidades, cujos produtos deverão ser entregues na Cidade de Serranópolis, junto a Secretaria
Municipal de Educação.
4.8. Conter declaração de que nos preços propostos incluem todos os tributos, incluindo eventuais
diferenças de alíquotas de ICMS, encargos sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra,
materiais (se for o caso), despesas com transporte, bem como quaisquer outras, necessárias ou que
possam incidir sobre o fornecimento.
4.9. Os preços consignados deverão respeitar os valores máximos determinados para o fornecimento, no
Anexo I, não podendo ultrapassar duas casas decimais após a vírgula (Ex: R$ 0,90), estando inclusos
nestes, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra,
materiais (se for o caso), despesas com transporte, bem como quaisquer outras necessárias ou que
possam incidir sobre o fornecimento dos produtos.

4.10. Indicar prazo de validade da proposta que não será inferior a 60 (sessenta) dias, em caso de
omissão o Pregoeiro considerará como válido tal prazo;
4.11. Declaração de Porte da Empresa, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que
fizerem jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 (declaração deverá ser enviada junto à
proposta definitiva a ser encaminhada após o encerramento da disputa) – Modelo Anexo II deste edital.
4.12. Declaração de que os produtos ofertados serão entregues, obrigatoriamente, da Cidade de
Serranópolis e que os produtos serão fornecidos de acordo com as necessidades do Município, cujos
serão fornecidos mediante Notas Fiscais, acompanhado de autorização da Prefeitura.
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1. As propostas, assinadas, sem emendas ou rasuras serão classificadas segundo a ordem
CRESCENTE DE PREÇO POR ÍTEM, devendo estar assinadas pelo responsável legal da pessoa
jurídica, ou procurador (devidamente identificados através de nome completo e demais informações
pertinentes), sendo desclassificadas as aquelas que:
a)
b)

Não atendam às condições deste instrumento convocatório e às especificações dosprodutos;
Estejam incompletas, ou seja, não contenham todas as informações exigidas neste instrumento
convocatório ou contenham limitações ou condições contrastantes com o instrumento
convocatório, sendo permitido ao Pregoeiro sanar vícios formais que não maculem a validade da
Proposta;

5.2. Havendo divergência entre valores unitários e valores globais, considerar-se-ão como válidos os
valores unitários, caso a discrepância seja entre os valores em algarismo e por extenso prevalecerão os
últimos;
5.3. Após a abertura dos envelopes relativos às Propostas de Preços, o Pregoeiro poderá suspender a
reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade, ou comunicando
posteriormente, nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que
será dado seguimento ao certame;
5.4. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se
realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza;
5.5. Não serão consideradas como critérios de classificação ou desempate das propostas, quaisquer
ofertas de vantagens não previstas neste edital;
5.6. Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, os papéis que contém as propostas de preços
deverão estar preferencialmente, dispostos e numerados em ordem crescente;
5.7. O (s) licitante (s) deverá entregar, obrigatoriamente, junto com sua proposta de preços em meio físico
a proposta em meio eletrônico, devendo estar gravada em pen drive.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Para serem habilitados, os interessados deverão apresentar no envelope “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO”, em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada (tabelião de notas, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, posto que o MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS não
autenticará nenhum papel), os seguintes documentos:
6.1.1. RELATIVA à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)

Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;

b)

c)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão
competente (Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis e Junta Comercial, no
caso de sociedades empresárias);
Ato de nomeação ou eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente,
na hipótese de nomeação ou eleição posterior, sem prejuízo da apresentação dos demais
documentos exigidos na alínea “b”.

6.1.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipais, relativa ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto Contratual;
Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débitos com as Fazendas Estadual e Municipal, expedida pelas
Secretarias de Fazenda ou órgão equivalente no domicílio ou sede da licitante.

OBS: Em todos os casos serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa.
6.1.3. DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO EDITAL:
a)

Declaração do próprio licitante de que, tomou conhecimento de todas as informações para o
cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, e que, concorda com as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.

6.1.4. RELATIVA à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
a)

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no prazo máximo de
90 (noventa) dias a contar de sua expedição, ou em data válida indicada na própria certidão.

6.1.5. DECLARAÇÕES
a)
b)

Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos. (Modelo Anexo III);
Declaração de que não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo (modelo Anexo IV).

7. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
7.1. O julgamento da habilitação dos interessados será realizado com a abertura do envelope de
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope 03), da pessoa jurídica melhor classificada e será feito à
vista do exame dos documentos apresentados.
7.2. Após a abertura dos envelopes relativos à documentação de habilitação, o Pregoeiro poderá
suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade ou
comunicando posteriormente, nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados,
para dar seguimento ao certame.
7.3. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se
realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza.
7.4. Será julgado habilitado o licitante que apresentar os documentos exigidos, validamente e em
conformidade com este instrumento convocatório.

7.5. Será julgado inabilitado o licitante que não atender às exigências deste instrumento convocatório,
notadamente quanto a não apresentação ou apresentação irregular de qualquer documento solicitado.
7.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o artigo 43 da Lei
Complementar n° 123/06.
7.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento imediatamente posterior à declaração de
vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a critério do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS GOIÁS, para a regularização da documentação.
7.8. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.9, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Legislação pertinente, sendo
facultado à instituição convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.
7.9. Com exceção dos documentos exigidos nos itens 6.1.1, letras “a”, “b” e “c”, 6.1.2 letras “a” e “b”, 6.1.3
letras “a”, todos os demais documentos deverão estar dentro do prazo de validade.
7.10. Os documentos para os quais o prazo de validade não estiver mencionado explicitamente, somente
serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias antes da apresentação dos documentos de
habilitação e propostas.
7.11. Os documentos emitidos através da INTERNET terão sua autenticidade verificada pelo MUNICÍPIO
DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS.
7.12. Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do domicílio ou sede da licitante.
7.13. Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, a documentação deverá estar
preferencialmente, disposta e numerada em ordem crescente.
8. DO PROCEDIMENTO NO PREGÃO
8.1. Instaurada a sessão, as licitantes entregarão ao Pregoeiro e Equipe de Apoio os três envelopes
devidamente lacrados.
8.2. Em seguida, realizar-se-á o credenciamento dos representantes legais e efetuar-se-á a abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços das licitantes rubricando-as e facultando-se aos
representantes das licitantes o seu exame, registrando-se em ata as anotações solicitadas;
8.3. O presente procedimento licitatório terá início com a abertura do envelope “PROPOSTAS DE
PREÇO”, sendo realizado julgamento das mesmas de forma objetiva, em conformidade com o tipo desta
licitação, critérios estabelecidos neste instrumento convocatório, e com fatores exclusivamente nele
referidos;
8.4. Será verificado, nas propostas, ao atendimento das condições definidas neste edital, sendo
desclassificadas, pelo Pregoeiro aquelas que não obedeçam ao Instrumento Convocatório;
8.5. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração ao próprio
Pregoeiro, com a justificativa de suas razões, a ser apresentada, de imediato, oralmente ou por escrito, na
mesma sessão pública em que vier a ser proferida;
8.6. O Pregoeiro analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para
tanto suspender a sessão pública;

8.7. Da decisão relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso;
8.8. Dentre as licitantes classificadas serão selecionadas para a fase de lances verbais a proposta de
MENOR PREÇO POR ÍTEM e as demais propostas cujos valores estejam no intervalo de no máximo 15
% (quinze) por cento de seu valor;
8.9. Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escritas de preços, nas condições do
subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), salvo
empate, para poderem participar da etapa de lances verbais;
8.10. A validade do pregão não será comprometida se for inviabilizada a fase de lances em virtude da
apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta escrita, como também a classificação de
apenas 02 (duas) ou menos propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances
verbais ou fase de negociação;
8.11. Em continuação, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos lançadores
selecionados, que deverão formular lances sucessivamente, em valores distintos e decrescentes;
8.12. O Pregoeiro fará uma rodada de lances convidando o representante da licitante que ofereceu a
proposta escrita de MENOR PREÇO POR ÍTEM, a fazer o seu lance e, em seguida, os representantes
das demais empresas selecionadas na ordem decrescente de preço, e assim sucessivamente até que se
obtenha a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.
8.13. Só serão aceitos lances verbais inferiores ao último menor percentual obtido;
8.14. O licitante que não apresentar lance em uma rodada não ficará impedido de participar de nova
rodada, caso ocorra e o licitante não tenha expressamente declarado que encerrou seus lances;
8.15. Em não havendo mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamente segundo o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
8.16. Encerrada a etapa de lances caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte sejam em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será
assegurada preferência de contratação, situação denominada por empate ficto, conforme disposto na LC
nº 123/2006.
8.17. Ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela de menor preço;
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem na situação de empate ficto, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor;
Não sendo habilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiada pela regra do
empate ficto, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes, observada a
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
Na hipótese de empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para
apresentar nova proposta, terá prazo máximo de 05 (cinco) minutos, para fazê-lo, sob pena de
preclusão;
Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto da
licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
Os dispositivos legais atinentes ao empate ficto somente serão aplicáveis quando a melhor
oferta final não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.18. Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo Pregoeiro a aceitabilidade da
proposta escrita de menor preço, face ao valor estimado para a contratação, decidindo a respeito;

8.19. Em todos os casos, será facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com as licitantes em busca do
menor preço;
8.20. Após a finalização das etapas de classificação (propostas escritas, lances verbais e negociação, se
houver), proceder-se-á a abertura do envelope 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante
vencedor (classificado em primeiro lugar), caso este seja inabilitado será aberto o envelope de habilitação
do 2º lugar e assim sucessivamente até que o seguinte classificado que preencha as condições de
habilitação seja declarado licitante vencedor, nas condições por ele propostas;
8.21. Os documentos de habilitação das licitantes remanescentes permanecerão em poder do Pregoeiro
até a assinatura do contrato pelo licitante vencedor e poderão ser retirados mediante recibo pelo
representante legal da licitante, na sede do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS;
8.22. Após o desenrolar de todos os atos em cada sessão de licitação, será lavrada ata circunstanciada
da sessão, a qual será assinada pelo Pregoeiro e pelas licitantes presentes;
8.23. Caso algum licitante deseje impetrar recurso administrativo único contra decisão do Pregoeiro
deverá consignar tal intenção em ata de forma fundamentada, sob pena de decair tal direito;
8.24. O prazo para impetração memoriais escritos do recurso administrativo é de 02 (dois) dias úteis,
contados a partir da data de comunicação do ato que o motivou;
8.25. Havendo interposição tempestiva de recurso escrito, ficam já convocadas as demais licitantes para,
caso desejem, interpor contrarrazões de recurso em igual período, a contar do fim do prazo do recorrente;
8.26. No prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após a declaração do vencedor a empresa assim
considerada deverá entregar na sede administrativa doPoder Executivo do MUNICÍPIO DE
SERRANÓPOLIS - GOIÁS proposta de preços readequada ou realinhada, se for o caso, (consignando
valores após fase de lances/verbais ou negociação).
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. Das decisões do Pregoeiro caberá recurso único fundamentado, conforme segue: após declaração
de vencedor, em sessão pública, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das
razões do recurso escritas, ficando facultado aos demais licitantes desde logo apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vistas imediatas dos autos;
9.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na sessão pública, importará em decadência
do direito de recurso, com a consequente adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela
autoridade competente.
10. ENTREGA DOS PRODUTOS– CONDIÇÕES, PRAZOS E LOCAIS
10.1. O prazo de entrega dos produtos licitados é de até10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do
contrato e da publicação de seu extrato no local destinado as publicações oficiais do Poder Executivo,
conforme exigências do art. 79 da LOM, sendo que a Administração se reserva no direito de solicitar as
entregas de acordo com as suas necessidades.
10.2. Osprodutos ofertados deverão ser entregues na Cidade de Serranópolis, sede da Secretaria
Municipal de Educação.

10.3. A aceitação dosprodutos adquiridos não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada com
relação a especificações divergentes do objeto, durante todo o período de garantia ou prazo de validade,
caso existente.
10.5. Será recusado todo e qualquer produtos que não atenda as especificações deste Instrumento
Convocatório;

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
11.1. O pagamento será efetuado à vista, após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da
respectiva nota fiscal e comprovação da regularidade junto à Seguridade Social e ao FGTS.
11.2. Havendo diferença de alíquota do ICMS que gere o crédito tributário a favor da SEFAZ/GO, será de
responsabilidade da CONTRATADA efetuar o recolhimento devido, sem qualquer ônus para o
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS.
11.3. Para o pagamento da Nota Fiscal, o MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS se reserva no
direito de verificar previamente a existência de qualquer débito pendente, referente ao produto entregue.
11.4. Verificada a existência de débito, o MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS reterá do pagamento
devido o respectivo valor, a título de pagamento da diferença de alíquota não recolhida à SEFAZ/GO, sem
a necessidade de notificação prévia.
11.5. Ocorrendo os procedimentos previstos nos itens acima (11.3, 11.4, e 11,5) e sendo apontado pela
SEFAZ/GO diferença de ICMS a recolher, tal diferença ficará sob a responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, sem qualquer ônus ao MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS.
11.6. Os preços propostos não poderão ser reajustados (preço fixo).
12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
12.1. Orçamento próprio do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS – Exercício 2017, dentro das
seguintes Dotações Orçamentárias:
Dotação Orçamentária: 22.07.12.361.2006.2.021 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Materiais de Consumo
13. Recursos Disponíveis
13.1. Os recursos financeiros disponíveis estimados para o objeto licitatório são da ordem de até R$
188.946,36 (cento e oitenta e oito mil e novecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos),
incluindo a entrega dosprodutos, e todos os tributos, encargos, mão de obra, e todas as demais despesas
necessárias para o cumprimento do objeto contratual.
14. DO CONTRATO E DA ASSINATURA
14.1 O licitante vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a assinatura do contrato contados a
partir da regular convocação.
14.2. O licitante que não assinar o contrato (modelo anexo IV) no prazo estabelecido será considerado
adjudicatário faltoso, podendo incorrer a critério do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS nas
penalidades de: perda do direito a contratação, multa e/ou suspensão do direito de licitar com o Município
de Serranópolis – Goiás, seus Fundos e Autarquia pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

14.3. Sendo faltoso o adjudicatário, o MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS poderá declarar a
licitante classificada em 2º (segundo) lugar, como vencedora, nas condições de sua proposta, sendo
analisadas as condições de habilitação da mesma.
14.4. Ocorrendo rescisão contratual, por inadimplência total ou parcial do contratado, poderá o
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS contratar as demais licitantes classificadas, na ordem de
classificação, para executar o remanescente do fornecimento, nas condições propostas pelo licitante
vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido, desde que a mesma atenda as condições de
habilitação.
14.5. Caso o licitante vencedor não assine o contrato no prazo fixado ou ainda, no caso de inadimplência,
ficará sujeito à multa conforme abaixo sobre o valor do contrato, sendo cabível alternativamente ou
cumulativamente aplicação de sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de
Serranópolis - Goiás no prazo máximo de até 02 (dois) anos.
14.6. As obrigações e direitos do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS e da Contratada, resultantes
do Contrato entre eles firmado, cessarão a partir do momento em que, concluído seu objeto, as partes
derem mútua quitação.
14.7. O contrato deverá ser efetuado com valor para atendimento ao fornecimento dos produtos
relacionados no Anexo I do Instrumento Convocatório.
14.8. O Contrato será formalizado com base nas regras e condições descrito no presente Instrumento
Convocatório e com fundamento nas disposições do que prescreve a Lei 8.666/93.
14.9. Caso venha ocorrer qualquer discrepância de condições entre o contrato a ser firmado e o
Instrumento Convocatório, prevalecerão sempre os termos deste último, a saber: o Instrumento
Convocatório.
14.10. O contrato a ser firmado com a licitante vencedora terá o Foro da Comarca de Serranópolis,
Estado de Goiás, para dirimir as disputas e conflitos da mencionada contratação, com recursa expressa
de qualquer outro por mais privilegiado seja.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.Sem prejuízo das obrigações específicas previstas no Anexo I deste instrumento, são obrigações da
Contratada:
15.1. A contratada deverá entregar os produtosno prazo, local e condições estabelecidas no Instrumento
Convocatório;
15.2. Será recusado o produto que não atenda as especificações deste Instrumento Convocatório, sendo
que a Contratada deverá providenciar a substituição no prazo de 10 (dez) dias úteis, e, no caso de
recusa, a partir da comunicação feita pelo MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS.
15.3. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições e fatores que possam afetá-lo, não sendo
levada em consideração qualquer argumentação posterior, de desconhecimento dessas condições.
15.4. Atender aos chamados do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS com a máxima presteza;
15.5. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a entrega dos produtos;
16. DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS
16.1. Exigir o cumprimento de todos os itens e especificações do fornecimento, constantes deste
Instrumento Convocatório e seus anexos.

16.2. Anular a ordem de pagamento caso haja atraso na entrega dos produtos ou com as especificações
em desacordo com este instrumento convocatório.
16.3. Promover o acompanhamento e fiscalização do fornecimento, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.
16.4. Receber os produtos e verificar se está em pleno acordo com as especificações definidas neste
instrumento convocatório;
16.5. Rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações deste instrumento
convocatório e seus anexos.
17. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS
17.1. Realizar os pagamentos devidos à contratada, conforme regras dispostas neste instrumento
convocatório;
17.2. Publicar o extrato do contrato na forma do art. 79 da Lei Orgânica Municipal;
18. DA RESCISÃO CONTRATUAL:
18.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas na legislação pertinente;
18.2. Constituem motivo para rescisão de contrato, pelo MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS:
I – Atraso injustificado no fornecimento dos produtos adquiridos;
II - Descumprimento de cláusulas contratuais (especificações ou prazos);
III - Cumprimento irregular de cláusulas contratuais (especificações ou prazos);
IV – Entrega dos produtos adquiridos diferentes do especificado;
V - Lentidão no cumprimento do contrato, comprovando a impossibilidade do fornecimento, no prazo
estipulado;
VI - Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao contratante;
VII - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
o fornecimento, assim como as de seus superiores;
VIII - Cometimento reiterado de falhas no fornecimento;
IX - Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
X - Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - Alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da pessoa jurídica, que prejudique a
execução do contrato;
XII- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo contratante;
XIII- Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.

18.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a
ampla defesa;
18.4. A rescisão do contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XIII
do subitem 18.2;
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o
contratante;
III - Judicial, nos termos, da legislação aplicável a contratos desta natureza.
18.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente;
I - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII e XIII do subitem 18.2, sem que haja culpa da
contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
18.6. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, sem culta da contratada, o prazo de
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, tanto da paralisação quanto da sustação;
18.7. A rescisão de que trata o inciso I do subitem 18.2, acarreta as seguintes consequências, sem
prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável:
I - Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Contratante;
II – Execução dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
III - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao contratante.
18.8. A aplicação da medida prevista no inciso I do subitem 18.7, fica a critério do contratante, que poderá
permitir a continuidade do fornecimento;
18.9. O MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS se reserva o direito de paralisar, suspender ou
rescindir em qualquer tempo o fornecimento do objeto desta licitação, independentemente das causas
relacionadas no subitem anterior, por sua conveniência exclusiva ou por mútuo acordo, tendo a
contratada direito aos pagamentos devidos relativos à execução do objeto, observando sempre o
interesse do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS.
18.10. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a
ampla defesa;
18.11. O contrato poderá ser rescindido por iniciativa da contratada nos casos de:
I - Suspensão do fornecimento, por ordem escrita do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
II - Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS GOIÁS decorrentes do fornecimento do produto adquirido, já recebidos, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

III - Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato, devidamente acatada pelo MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS.
19. DAS PENALIDADES
19.1. Quem, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato (inadimplência total ou
parcial das obrigações assumidas), comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar
sujeito as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, a critério do MUNICÍPIO DE
SERRANÓPOLIS - GOIÁS:
a)
b)
c)
d)

Advertência;
Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Serranópolis, pelo prazo de até 02
(dois) anos;
Aplicação de multas, conforme abaixo;
Rescisão unilateralmente do contrato.

19.2. Independentemente do disposto no item 19.1, acima, poderá também o MUNICÍPIO DE
SERRANÓPOLIS - GOIÁS pelo inadimplemento total ou parcial, por culpa da CONTRATADA, aplicar:
multa de 10% (dez por cento) acrescida de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês, sobre o valor
total do contrato, caso esta multa, tenha que ser cobrada em juízo, ao montante se acrescera mais 20%
(vinte por cento) a título de honorários advocatícios.
Parágrafo único: Esta multa será cobrada ao mês proporcional aos dias de atraso.
19.3. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
20. DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. A simples participação na presente licitação evidencia ter o licitante, se candidatado ao certame
licitatório, examinado cuidadosamente o objeto do instrumento convocatório e seus anexos, se inteirando
de todos os seus detalhes e com eles haver concordado.
20.2. No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da proposta o ato
convocatório do pregão poderá ser impugnado, caso não haja impugnações preclui a possibilidade
posterior de questionamento de toda matéria nele constante.
20.3. Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações, deverão ser encaminhados por
escrito e contra protocolo ao Pregoeiro do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS, na Av. Ramiro
Teixeira, nº 01, Serranópolis, Goiás, ou através do e-mail:cpl.serranopolis@gmail.com, no prazo disposto
no subitem acima, no horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 de segunda a sexta-feira em
dias úteis.
20.4. Impugnações ou pedidos de esclarecimentos protocolizados fora do prazo não serão considerados.
20.5. O MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS não admitirá declarações posteriores à abertura das
propostas de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem julgamento
das propostas ou a adjudicação ao licitante vencedor.
20.6. É facultado ao Pregoeiro, Equipe de Apoio ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
20.7. Após a abertura de “PROPOSTA DE PREÇOS”, não caberá desistência da mesma, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente.

20.8. O MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS poderá conferir prazo de 08 (oito) dias úteis para as
licitantes, caso todas sejam desclassificadas ou inabilitadas (todas numa mesma fase), a fim de que as
mesmas possam adequar propostas ou documentação, conforme o caso.
20.9. Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GOIÁS, por razões de ordem técnica,
financeira ou administrativa e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização o
direito de:
a)
b)
c)
d)

Adiar a abertura das propostas do presente Pregão Presencial, dando conhecimento prévio aos
interessados;
Anular o presente pregão, a qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade no processo;
Revogar o presente pregão por motivos de conveniência e oportunidade;
Alterar as condições deste instrumento convocatório, as especificações e qualquer documento
pertinente a este Pregão, fixando novo prazo.

20.10. Os licitantes são responsáveis, em qualquer época pela fidelidade e legitimidade das informações
constantes dos documentos e propostas apresentadas, devendo manter durante todo contrato as
condições de habilitação exigidas.
20.11. A seu critério ao Pregoeiro poderá relevar erros ou omissões formais que não impliquem em
inobservância ao editas, nem acarretem prejuízos para o objeto da licitação.
20.12. As dúvidas suscitadas em relação ao edital serão dirimidas pelo Pregoeiro.
20.13. As decisões provenientes do curso desta licitação serão comunicadas por notas informativas e/ou
avisos divulgados na Internet no site www.serranopolis.go.gov.br, podendo ser ainda divulgadas através
de correspondência aos licitantes, e-mail, publicação em jornal de grande circulação, Aviso de
Comunicação de Resultado, a ser afixado na Sede do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE
SERRANÓPOLIS - GOIÁS, na forma prevista no art. 79 da Lei Orgânica ou através de qualquer outro
qualquer outro meio permitido;
20.14. A Autoridade Superior, a que se refere este edital é o Prefeito do MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS
– GOIÁS.
20.15. Fazem parte integrante deste instrumento convocatório, os Anexos I, II, III, IV e V.
Serranópolis (GO), 27 de junho de 2017.

SEBASTIÃO ALLAN-KARDEC DE LIMA NETO
Pregoeiro

Item

Qtde

Unid.

Descrição do Produto

01

40

UND

Açafrão embalagem de 1kg – Deverá constar data da fabricação data
de validade, número do lote do produto e informações nutricionais.
Validade mínima de 12 meses na data da entrega.

02

350

UND

Achocolatado 400gr- Alimento Achocolatado em pó obtido pela
mistura de cacau em pó solúvel, leite em pó e/ou soro, extrato de
malte, açúcar e sal, constituído depó fino e homogêneo isento de soja
ou farinha,sujidade e materiais estranhos, admitindo teor de umidade
máxima de 3% em peso, acondicionado em embalagem em lata de
400 g,validade mínima de 08 meses a contar da data de entrega.Na
embalagem deverá constar data de fabricação data de validade,
número do lote do produto e informações nutricionais.

03

200

UND

Açúcar Cristal Embalagem 5 kg- Branco acondicionado em embalagem
resistente e transparente, com data de fabricação e prazo de validade
de no mínimo 12 meses.

04

350

UND

Arroz Branco Embalagem 5 Kg- Classe longo e fino, pacotes “tipo 1”,
embalagem plástica resistente e transparente com data de fabricação
e prazo de validade de no mínimo 6 meses, com registro no Ministério
da Agricultura.

05

150

KG

Alho- – Aparência fresca e sã, colhidos ao atingir o grau de evolução
completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e
defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, em
perfeita condição de apresentação.

06

20

KG

Amendoim- descascado, classe miúdo, tipo1- Acondicionado em
pacote de 500g, contendo a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade.

07

300

KG

Batata Tipo inglesa “batatinha”, frescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento
de: sujidade, insetos, brotos, rachaduras, doenças, cortes e
perfurações. Peso e tamanho padrão.

08

800

UND

Biscoito de Maisena de 400gr- De boa qualidade, embalagem integra
de 400g, na embalagem deverá constar data de fabricação, validade e
número do lote do produto. Fabricado a partir de matéria prima de
primeira qualidade. Serão rejeitados biscoitos de má qualidade, de

características organolépticas anormais e que se quebram com
facilidade. Validade mínima de 12 meses na data da entrega
09

500

UND

Biscoito água e sal de 400gr- De boa qualidade, embalagem integra de
400g, na embalagem deverá constar data de fabricação, validade e
número do lote do produto. Fabricado a partir de matéria prima de
primeira qualidade. Serão rejeitados biscoitos de má qualidade, de
características organolépticas anormais e que se quebram com
facilidade. Validade mínima de 12 meses na data da entrega

10

30

UND

Canela em Casca- Embalagem de 01 kg- Deverá constar data da
fabricação data de validade, número do lote do produto e
informações nutricionais. Validade mínima de 12 meses na data da
entrega.

11

40

UND

Canjica- Embalagem 500g- Grãos selecionados, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade.

12

400

UND

Cebola de cabeça de 1ª qualidade - Aparência fresca e sã, perfeito
estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, doenças, brotos, terra aderente, sujidades e
defensivos agrícolas. Peso e tamanho uniforme, com boa
apresentação.

13

130

UND

Chás sabores variados Embalagem 250g- Deverá constar data da
fabricação data de validade, número do lote do produto e
informações nutricionais. Validade mínima de 12 meses na data da
entrega.

14

35

UND

Colorau Embalagem 1 kg- Deverá constar data da fabricação data de
validade, número do lote do produto e informações nutricionais.
Validade mínima de 12 meses na data da entrega.

15

1.090

UND

Extrato de Tomate- 350gr- Produto resultante da concentração da
polpa de tomates maduros, sem pele, sem semente, por processo
tecnológico adequado com no mínimo 20% de substância seca e Brix
entre 18 % a 20%. Ingredientes: tomates selecionados,açúcar e sal. O
produto deverá estar isento de fermentações e não indicar
processamento defeituoso. Característica: Aspecto - massa espessa tipo
pasta,cor vermelha; cheiro próprio; sabor próprio.O produto não poderá
conter sujidades, parasitas e larvas. As latas deverão ter o revestimento
interno apropriado e não poderão estar amassadas, enferrujadas ou
quaisquer outros aspectos que alterem a qualidade do produto. O
produto deverá rigorosamente respeitar a legislação vigente. A validade
deverá ser de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega.

16

500

KG

17

200

KG

Farinha de Mandioca tipo Biju de 1kg- Fabricadas a partir de
matérias primas limpas, isentas de matéria terrosa, não podendo estar
úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela ligeira torração
da raladura das raízes de mandioca previamente descascada, lavada.
Embalagem integra de 1 kg, na embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade
mínima de 6 meses na data da entrega.
Farinha de Trigo Embalagem 1 Kg, 100% puro, pó branco, fino e de
fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de
sujidades. Na embalagem deverá constar data da fabricação, validade
e número do lote do produto. Validade mínima de 8 meses na data da
entrega.

18

600

KG

Feijão Carioca - Tipo 1 “in natura” – fardo com 30X1kg – contendo
data de fabricação, validade e número do lote – grãos de tamanhos e
formas naturais, maduros, limpos e secos sendo isentos de grãos
mofados e impurezas.

19

150

UND

Fermento Biológico- Embalagem 100g. O produto deve apresentar
cor e textura característica. Na embalagem deverá constar data da
fabricação, número do lote e validade mínima de 6 meses na data da
entrega. O produto que apresentar deformação em sua embalagem
será devolvido.

20

500

UND

Gelatina sabores variados- embalagem 30g, em pó de primeira
qualidade. O produto que apresentar deformação em sua embalagem
será devolvido.

21

350

UND

Macarrão “tipo picado” Embalagem de 500g. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de
validade. Validade mínima de 6 meses na data de entrega.
Fardo de 24x500g.

22

400

UND

Macarrão “tipo parafuso” Embalagem 500g. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de
validade. Validade mínima de 6 meses na data de entrega. Fardo de
24x500g.

23

2.700

UND

Maçã- Tipo comum com 70% de maturação sem danificações físicas,
casca integra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso por unidade de
aproximadamente 90g.

24

400

KG

Mamão “tipo formoso”- Tipo formoso com 70% de maturação. Sem
danificações físicas, casca integra de boa apresentação. Com cor,
sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias
terrosas, sujidades, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor
estranho.

25

180

UND

Margarina com Sal- Mínimo de 60% de lipídios, lata intacta de 500gr,
na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e
número do lote do produto. Validade mínima de 4 meses na data da
entrega.

26

1100

LT

Óleo de soja Refinado- Obtido de matéria prima vegetal em bom
estado sanitário, estar isento de substâncias estranhas a sua
composição. Aspecto límpido, cor e odor característicos. Caixas de
20x900ml. Validade de 6 meses na data da entrega.

27

25

CX

Ovos -Caixa com 60 dúzias- Ovos Brancos selecionados, com casca
limpas, sem trincos ou rachaduras.

28

90

UND

Proteína de Soja (PVT) Pacotes de 500gr- Produzidasa partir da soja
descascada desengordurada através da remoção parcial dos
carboidratos. A proteína de soja concentrada mantém a maior parte
das fibras originalmente presentes nos grãos de soja devem conter no
mínimo de 65% de proteína de peso seco. Embalagem integra de
500gr, deverá constar data de fabricação validade e número do lote
do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

29

150

UND

Preparo para mingau- sabores variados Embalagem 1 kg - contendo
as seguintes especificações: Embalagem Primária: saco de polietileno

leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão com total
de 12kgs. Valores nutricionais para 100grs do produto: Proteína: 3,6gr,
Carboidratos: 84,1 Lipídios: 6,9gr. Rendimento do Produto: 35 porções
de 100gr.
30

200

UND

Polvilho doce de Mandioca- Embalagem 1 kg- 100% natural (tipo
caseiro, superior ou similar).

31

100

UND

Coco Ralado Embalagem de 100g- Produto não acrescido de açúcar e
desidratado.

32

220

UND

Sal Refinado- Embalagem 1 kg, iodado, na embalagem deverão
constar data da fabricação data de validade e número do lote do
produto. Validade mínima de 12 meses na data da entrega.

33

1800

KG

Carne Moída- 500g (acém, músculo, fraudinha) isenta de cartilagem,
nervo e gordura deverão apresentar odor característico, cor variando
de vermelha cereja a vermelho escuro, acondicionado em embalagem
integra adequado e resistente sendo 500gr em cada pacote, com
rotulagem especificando o peso, tipo da carne, data de fabricação,
data de validade, endereço e com registro de inspeção animal no SIF
ou SIE. Não serão aceito carne com odor, cor e sabor impróprios ao
produto e/ou aspecto amolecido, descongelado, pegajoso,
esverdeado e pardacento.

34

2000

KG

Carne Bovina Costela- Congelada em embalagem de 2 kg - Ponta de
agulha, coloração e odor característico, com no máximo 5% de
gordura. Cor variando de vermelho cereja a vermelho escuro,
condicionado em embalagem íntegra adequado e resistente, com
rotulagem especificando o peso, tipo da carne, data de
processamento, data de validade, endereço e registro de inspeção
animal no sif, sie ou sim. Não serão aceitas carnes com odor, cor e
sabor impróprios ao produto e/ou aspecto amolecido, pegajoso,
esverdeado e pardacento.

35

1500

KG

Carne em Pedaço- Congelada em embalagem de 2 kg - (acém,
músculo, fraudinha) isenta de cartilagem, nervo e gordura, deverá
apresentar odor característico, cor variando de vermelho cereja a
vermelho escuro, acondicionado em embalagem integra adequado e
resistente sendo 02 kg em cada pacote, com rotulagem especificando
o peso, tipo da carne, data de fabricação, data de validade, endereço e
com registro de inspeção animal no SIF OU SIE.Não serão aceito carne
cortada na máquina, com odor, cor e sabor impróprios ao produto
e/ou aspecto amolecido, descongelado, pegajoso, esverdeado e
pardacento.

36

300

KG

Carne Suína em Pedaço (sem osso)-2 kg -Cortada manualmente
(resfriada), isenta de cartilagem e nervo, cor e odor característico,
acondicionado em embalagem íntegra, com rotulagem especificando
o peso e tipo da carne, data de fabricação, validade, endereço e com
registro de inspeção animal no SIF, SIE ou SIM. Nãoserão aceitas
carnes cortadas à maquina, com odor, cor e sabor impróprios ao
produto e/ou aspecto amolecido, descongelado

37

500

KG

Frango tipo Peito- Embalagem intacta, na embalagem deverá constar
data da fabricação, validade e número do lote do produto. Não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes
flácidas ou consistência anormal. Só serão aceitos produtos com a
comprovação da inspeção SIF/DIPOA.

38

1800

KG

Frango inteiro- Embalagem intacta, na embalagem deverá constar
data da fabricação, validade e número do lote do produto. Não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes
flácidas ou consistência anormal. Só serão aceitos produtos com a
comprovação da inspeção SIF/DIPOA.

39

600

KG

Linguiça de Frango- Deverá apresentar odor característico, textura
firme, acondicionado em embalagem integra sendo adequada e
resistente, com rotulagem contendo o peso e tipo, data de validade e
com registro de inspeção animal. Não serão aceito linguiças com
odor, cor e sabor impróprios ao produto. Obs. Não será aceito
lingüiça de origem caseira.

40

330

KG

Salsicha tipo Hot Dog- Deverá apresentar odor e cor característicos,
textura firme, acondicionado em embalagem íntegra, sendo adequado
e resistente com rotulagem contendo peso e tipo, data de validade,
endereço e com registro de Inspeção Animal.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão presencial nº 006/2017
Processo nº 0697/2017

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], inscrita no
CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da
Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF sob o nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei,
que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

ANEXO III
(usar papel timbrado da empresa)

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE EM RELAÇÃO AO ART. 7º, INCISO
XXXIII, DA CF/88

Pregão presencial Nº 006/2017
Processo nº 0697/2017

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social
da proponente), interessada em participar da PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, promovida
pelo MUNICÍPIO de SERRANÓPOLIS, declara sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações que, nos termos do §6º, do art. 27, da Lei nº 6.544, de 22 de Maio de 1989, a (razão
social da proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal
Brasileira e ainda ao item 6.2., “e”, declaramos que a empresa não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

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

---------------, -- de ----- de 2017

(assinatura)
(nome e RG do representante legal da empresa proponente)
OBSERVAÇÃO - A presente declaração deverá estar contida no envelope “Documentos de Habilitação”,
depois de elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.

ANEXO IV
(usar papel timbrado da empresa)
MODELO DE DECLARAÇÃO

Pregão presencial Nº 006/2017
Processo nº 0697/2017

________(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo. ________________________,
____ de ____________de 2017. _______

________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO - A presente declaração deverá estar contida no envelope “Documentos de Habilitação”,
depois de elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS
Estado de Goiás, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
01.343.086/0001-18, com sede na Rua Ramiro Teixeira, 01, Setor Central, na Cidade de Serranópolis
(GO), CEP 75.820-000, neste ato representado por seu Prefeito LIDEVAM LÚDIO DE LIMA, brasileiro,
casado, agente político, residente e domiciliado nesta Cidade, inscrito no CPF/MF sob o nº 433.549.04100 e portador da Cédula de Identidade nº 2.212.209 – SSP/GO, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE, e, de outro ladoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o xxxxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxxxx, nº Complemento xxxxxxxxxxxxxxxx– Setor
xxxxxxxxxxxxxx – CEP xxxxxxxxxx, na Cidade de xxxxxxxxxx, Estado de xxxxxxxxxx, neste ato
representado por seu (ua) Proprietário (a), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) da
Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxxx, (órgão expedidor), inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxx,
residente e domiciliado (a) na Cidade de xxxxxxxxxxx-(UF)xx, de ora em diante designados simplesmente
CONTRATADA, ajustam e firmam o presente contrato mediante as cláusulas seguintes:
OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato:
1.1.

Fornecimento de produtos para a Merenda Escolar, conforme quadro demonstrativo de
quantidades, valores e especificações dos produtos, abaixo:
ANEXO I
RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS E QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS
DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA – Forma de pagamento:
1) O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), que serão pagos de acordo
com a retirada dos produtos.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA TERCEIRA – Do crédito orçamentário e financeiro:
3.1. As despesas oriundas do presente contrato serão contabilizadas nas seguintes dotações
orçamentárias, constantes do Orçamento Geral do Município de Serranópolis para 2017, de acordo
com os seguintes desdobramentos orçamentários:
Dotação Orçamentária: 22.07.12.361.2006.2.021 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Materiais de Consumo
3.2. Na ocorrência de haver necessidade de ser efetuado suplementações de qualquer uma das formas
previstas na Lei 4.320/64, as mesmas serão realizadas de acordo com a previsão estabelecida na lei
Municipal nº 862, de 14/12/2016 – LOA/2017.
DOS PRAZOS CONTRATUAIS
CLÁUSULA QUARTA – Prazo de Execução:

4.1. O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura e terá validade de 12 (doze) meses,
podendo ser renovado tal prazo caso os produtos não sejam retirados neste prazo.
DO FUNDAMENTO LEGAL
CLÁUSULA QUINTA - Este contrato vincula-se integralmente as disposições da Lei Federal nº
10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações e ao
Edital de Pregão Presencial nº 006/2017 ao qual se acha vinculado o presente contrato e as partes.
DA RESCINDIBILIDADE E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA – Da Rescindibilidade e da inexecução total ou parcial do contrato pelas partes:
7.1 - Na ocorrência da Inexecução parcial ou total do presente Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento, especialmente o que determina o art. 77,
da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
I - Constituem motivos para rescisão do Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais ou o seu cumprimento irregular ou prazo;
b) O cumprimento irregular de suas cláusulas ou prazos;
c) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial não admitida no presente instrumento;
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execução, assim como a de seus superiores;
e) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
f) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da Administração;
g) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do presente instrumento;
h) Outros casos citados no art. 78, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores.
II – A rescisão do Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nas
alíneas de “a” a “h”, do inciso I;
b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
c) Judicial, nos termos da legislação vigente.
DAS RESPONSABILIDADES
CLÁUSULA SÉTIMA
7.1. As partes contratadas se obrigam a cumprir o estabelecido no presente Instrumento, a Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e também ao seguinte:
I – O CONTRATANTE se compromete a:
a)
b)
c)
d)

Cumprir o aqui acertado, propiciando todos os meios legais para a execução do objeto
contratual;
Publicar a minuta do presente Contrato na forma do art. 79 da Lei Orgânica, caso
necessário;
Pagar em dia os produtos entregas na forma deste contrato;
Conferir todos os produtos, verificando se os mesmos estão de acordo com o objeto licitado
e se os mesmos estão dentro do prazo de validade;

II – A CONTRATADA se compromete a:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

Cumprir o aqui acertado, propiciando todos os meios legais para a execução do Objeto
Contratual;
Aceitar nas mesmas condições a prorrogação do prazo deste instrumento, caso seja de
interesse da Administração e da CONTRATADA;
Em caso de necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do contrato que se
fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do
preceituado no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Não subcontratar os termos deste contrato a terceiros, sem o prévio consentimento do
CONTRATANTE;
Fornecer os produtos descritos na Cláusula Segunda deste contrato, obedecendo, sempre
as solicitações emitidas pela Secretaria Municipal de Educação;
Fornecer os produtos descritos na Cláusula Segunda deste instrumento, nesta Cidade.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA OITAVA – As partes consignadas, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de
Serranópolis (GO) para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas do presente, renunciando-se as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado seja.
CLÁUSULA NONA- E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, sendo capazes, assinam o
presente contrato, conscientes e espontaneamente, perante duas testemunhas, em três únicas vias de
igual teor, sem rasuras e sem espaços, em três únicas folhas, somente anverso, para maior validade
jurídica.
Serranópolis (GO), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS
Contratante

LIDEVAM LÚDIO DE LIMA
Prefeito

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada
TESTEMUNHAS

1)

__________________________________
CPF/MF

2) ______________________________
CPF/MF

TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Presencial nº 006/2017

1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de produtos para a Merenda Escolar, pelo período de 12 (doze)
meses,conforme disposto no presente Termo de Referência e Edital e seus anexos.
1.2. O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conhecido como Merenda Escolar,
consiste na transferência de recursos financeiros do Governo Federal, em caráter suplementar,
aos estados, Distrito Federal e municípios, para a aquisição de gêneros alimentícios destinados
à merenda escolar. O PNAE teve sua origem na década de 40. Mas foi em 1988, com a
promulgação da nova Constituição Federal, que o direito à alimentação escolar para todos os
alunos do Ensino Fundamental foi assegurado.
1.3. Os beneficiários da Merenda Escolar são alunos da educação infantil (creches e préescolas), do ensino fundamental, da educação indígena, das áreas remanescentes de
quilombos e os alunos da educação especial, matriculados em escolas públicas dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, ou em estabelecimentos mantidos pela União, bem como os
alunos de escolas filantrópicas, em conformidade com o Censo Escolar realizado pelo INEP no
ano anterior ao do atendimento.
1.4. Nosso Município possui 6 escolas municipais e 01 Creche, sendo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Escola Municipal Emídia Honória de Oliveira;
Escola Municipal J. K.;
Escola Municipal Boa Esperança;
Escola Municipal Elias Alves de Assis;
Escola Municipal Francisco Rates;
Escola Municipal Ponte de Pedra.
Creche Municipal Maria Eduarda.

1.5. Serão atendidos um universo de 1.200 alunos, diariamente, pelo Sistema Municipal de
Ensino.
1.6. O PNAE tem caráter suplementar, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, da
Constituição Federal, quando determina que o dever do Estado (ou seja, das três esferas
governamentais: União, estados e municípios) com a educação é efetivado mediante a
garantia de "educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade"
(inciso IV) e "atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde" (inciso VII).
2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
2.1. Os produtos a serem adquiridos deverão ser entregues em estrita obediência ao disposto
no Anexo I do Edital de Licitação.
3. DAS REAIS NECESSIDADES:
3.1. O Município de Serranópolis não possui estoques de produtos para serem servidos a
Merenda Escolar, necessitando adquirirtais produtos de fornecedores, para suprir suas reais
necessidades, especialmente para atendimento aos alunos do Sistema Municipal de Educação,
compreendido pelas 6 Escolas Municipais e 1 Creche.
4. DA UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS:
4.1. Os produtos, objetos deste Termo de Referência, serão utilizados obrigatoriamente na
Merenda Escolar, com fiscalização a ser executada, além dos órgãos de Controle Externo –
Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios e pelo órgão de Controle
Interno do Poder Executivo.
4.2. Toda a distribuição será acompanhada e fiscalizada, também, pelo Conselho Municipal de
Alimentação Escolar (CMAE), órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento;
5. DA ENTREGA DOS PRODUTOS:
5.1. Os produtosa serem adquiridos serão entregues dentro do prazo de 10 (dez) dias,
contadosda data em que ocorrer a homologação do certame licitatório e a consequente
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor e posterior a contratação.
5.2. A Administração se reserva no direito de solicitar as entregas dos produtos de acordo com
as reais necessidades da Administração Pública Municipal.
5.3. A EMPRESA contratada deverá fornecer declaração expressa de concordância e
comprometimento de fornecer os produtos adquiridos na Cidade de Serranópolis.
6. DOS QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS
6.1. Os quantitativos, especificações técnicas e valores unitários e totais dos produtos a serem
adquiridos estão relacionados no Anexo I do Edital, o qual fará parte integrante do
procedimento licitatório.
7. JUSTIFICATIVA
7.1. Com a compra dos produtos, objeto deste,a Administração Pública Municipal estará
propiciando melhorias significativas na solução dos graves problemas ocasionados com a

alimentação escolar dos alunos matriculados no Sistema Municipal de Ensino, especialmente
ao seguinte:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

O emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos
variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares
saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a
melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado
de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;
A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem,
que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o
desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar
e nutricional;
A universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de
educação básica;
A participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações
realizadas pelo Município para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e
adequada;
O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela
agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as
comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;
O direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional
dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre
idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e
aqueles que se encontram em vulnerabilidade social.
A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do
Estado (Município) e será promovida e incentivada com vistas no atendimento das
diretrizes estabelecidas na Lei Federal 11.947/2009.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE e a nível Municipal PMAE, tem por
objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis
dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricionais e da oferta de
refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.

8. ESTIMATIVA DE CUSTO
8.1. Os valores estimados dos produtos a serem adquiridos foram apurados mediante pesquisa
em três fornecedores, conforme estimativa e justificativa de preços apenso a este, as quais
farão parte integrante do Edital, cujos preços servirão de base para o julgamento pela CPL.
9. DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
9.1. As partes contratadas deverão observar os seguintes deveres:
I – O CONTRATANTE se compromete a:
e) Cumprir o aqui estabelecido, propiciando todos os meios legais para a execução do
objeto contratual;

f)

Publicar a minuta do presente Contrato na forma da legislação vigente, nos termos
do que determina o art. 79 da Lei Orgânica local;
g) Pagar em dia os valores apurados com a compra;
h) Devolver ou rejeitar os produtos entregues que não estiverem de acordo com as
especificações contidas no Anexo I do Edital.
II – A CONTRATADA se compromete a:
a) Cumprir o aqui acertado, propiciando todos os meios legais para a execução do
Objeto Contratual;
b) Aceitar nas mesmas condições a prorrogação do prazo deste instrumento, caso
seja de interesse da Administração e da CONTRATADA;
c) Em caso de necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do
contrato que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da
proposta, na forma do preceituado no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
d) Não subcontratar os termos deste contrato a terceiros;
e) Entregar os produtos adquiridos na forma do anexo do Edital, em estrita
observância desta;
f) Aceitar a substituição dos produtos adquiridos que estejam vencidos ou a
vencerem durante o prazo de 60 (sessenta) dias da entrega.
10. VIGÊNCIA CONTRATUAL
10.1. O prazo de vigência do futuro contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da
adjudicação e contratação, devendo a contratada obedecer rigorosamente tal prazo.
11. GESTÃO DO CONTRATO
A gestão do contrato ficará cargo do titular da Secretaria Municipal de Educação.
Serranópolis (GO), 27 de junho de 2017

NOELI FERNANDES DE SOUZA SANTOS
Secretária Municipal de Educação

