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PROCESSO LICITATORIO                                                  12/2014   

MODALIDADE                                                                PREGÃO PRESENCIAL                                                         

NÚMERO DA LICITAÇÃO                                                   06/2014        

ÁREA SOLICITANTE                                    DEP. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 

 

A Prefeitura Municipal de Francisco Badaró/MG, CNPJ nº 18.01.24/0001-77, com 

endereço na Rua Araçuaí, S/N – Centro, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio 

designados pelo Decreto nº 83/2014, torna público que fará realizar licitação, na 

modalidade Pregão, na sua forma Presencial, tipo menor preço por item, através do 

Sistema de Registro de Preços sendo regido pela da lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 

8.666/93, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº078/2014 e, ainda, pelo 

estabelecido no presente Edital e seus anexos, constante do Processo Licitatório 

nº012/2014, Pregão Presencial nº 06/2014. 

I – DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

1.1 As propostas deverão ser encaminhadas à sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Francisco Badaró/MG, situada na Rua Araçuaí, S/N - Centro - 
Francisco Badaró-MG – CEP. 39.644-000 onde estará recebendo os 

envelopes habilitação e propostas, para realização de licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, nº06/2014, critério de julgamento Por Item - Menor 
Preço. 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 



                
________________________________________________________________________                                                  
 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
               – ESTADO DE MINAS GERAIS – 
“JUSTIÇA E IGUALDADE. POVO FELIZ” 

2013/2016 
 Seção de Compras e Licitação  

_____________________________________________________________ 

RUA ARAÇUAÍ, S/N – CENTRO - TELEFAX: (33) 3738-1123 / 1228 – FRANCISCO BADARÓ – 
MG  CEP: 39.644-000 

E-mail:setor.licitacao@franciscobadaro.mg.gov.br 
 
 

 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES 
DATA: 26/02/2014(quarta – feira)            HORA: às 09:00 (nove horas) 

 

II – DO OBJETO 

 

2.1 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE 
LIMPEZA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS  
DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

2.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do termo de referência, 

facultando-se a o licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

2.3   Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte: 

 

2.3.1 Anexo I- Termo de Referência 

2.3.2 Anexo II – Descrição do Objeto/Modelo de Proposta; 

2.3.3  Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

2.3.4 Anexo IV – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP 

2.3.5 Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação; 

2.3.6 Anexo VI – Modelo de Declaração de cumprimento do dispositivo no inciso, 

XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal; 

2.3.7 Anexo VII– Modelo de Procuração Particular; 

 2.3.8 Anexo VIII – Declaração de inexistência de fato impeditivo, 

conforme determina o Parágrafo 2º do art. 32 da Lei 8.666/93. 

  

III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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3.1 Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade 

seja compatível com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

 

3.2 Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos 

localizado no hall de entrada (1.º andar) do Edifício-Sede da Prefeitura Municipal de 

Francisco Badaró. 

 

3.3 Não poderão participar desta licitação: 

 

 3.3.1 Entidades empresariais que se encontrarem em processo de falência declarada, 

em liquidação judicial ou extrajudicial;  

 

 3.3.2 Entidades empresariais que estiverem incursas nas penalidades previstas no art. 

87, inciso III e IV da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 

 

3.3.3 A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da licitante, que 

pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

 

3.3.4 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado 

e/ou termos deste instrumento convocatório, não serão consideradas para reclamações 

futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

 

IV – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO 

 

4.1  Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes 

da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no 
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preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

 

4.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

 4.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo 
dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 

comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

 

V – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 Para manifestar-se em seu nome durante todas as fases do procedimento licitatório 

do Pregão, as empresas licitantes poderão credenciar um representante, apresentando 

os documentos abaixo relacionados fora dos envelopes de “Proposta” e de 

“Documentação”, obedecendo aos seguintes critérios: 

5.2 Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente), este deverá identificar-se, 

exibindo a Cédula de Identidade, ou documento oficial com foto, juntamente com cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do respectivo original para autenticação no 

ato da sessão do Estatuto, Contrato Social, ou instrumento de Registro Comercial, 

registrado na Junta Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, o Ato Constitutivo 

registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam 

expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. 

5.3 Tratando-se de procurador, este deverá identificar-se, exibindo a Cédula de 

Identidade ou documento oficial com foto, acompanhada de Instrumento Público 

de Procuração ou Instrumento Particular de Procuração (Modelo do Anexo VII, 

deste Edital) com firma reconhecida, com poderes específicos para tomar 

qualquer decisão relativa a todas as fases do Pregão.. 
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5.4 A Procuração deverá ser acompanhada, da cópia autenticada ou cópia 

simples acompanhada do respectivo original para autenticação no ato da sessão 

do Estatuto, Contrato Social, ou instrumento de Registro Comercial, registrado 

na Junta Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, o Ato Constitutivo 

registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, comprovando a 

capacidade do(s) outorgante(s) para constituir procurador com os poderes 

exigidos e cópia da cédula de identidade ou documento oficial com foto 

autenticada em cartório de um dos representantes legais da empresa. 

5.5 Deverá ser apresentada a Declaração de Cumprimento de Requisitos de 

Habilitação (Modelo do Anexo V, deste Edital).  

5.6 Ao credenciado não será permitido representar mais de uma empresa; 

5.7 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no 

procedimento licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e 

efeitos previstos neste Edital. 

5.8 Fica assegurada aos licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos 

documentos previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante 

junto ao processo, desde que aceito pelo pregoeiro. 

5.9  Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para que possa 

gozar dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, é obrigatória, no 

momento do credenciamento, a apresentação da declaração, Anexo IV deste edital.  

 

VI – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE (EPP) 

 
6.1 Caso não utilizada a faculdade prevista na cláusula V subitem 5.9, será 

considerado que o licitante optou por renunciar aos benefícios previstos; 
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6.2 Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEs e EPPs 

deverão apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente 

alguma restrição com relação à regularidade fiscal;  

 

6.3 Havendo  alguma  restrição  com  relação  à  regularidade  fiscal,  será assegurado 

as MEs e EPPs o prazo de 02(dois) dias úteis, cujo  termo  inicial corresponderá  ao 

momento  em  que  a  licitante  for  declarada  a  vencedora  da licitação, prorrogáveis  
por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

6.4 A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,  

na  ordem  de  classificação,  para  contratação,  ou  revogar  a licitação. 

   

6.5 Nas licitações será assegurado,  como  critério  de  desempate, preferência  de  

contratação  para  as MEs  e  EPPs,  entendendo-se  por  empate aquelas  situações  

em  que  as  propostas  apresentadas  por  estas  sejam  iguais ou  até  5%  (cinco  por  

cento)  superiores  ao melhor  preço  e  desde  que  o melhor preço não seja de uma 

ME ou EPP.   

 

6.6  Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

  

a) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora da licitação,  situação  em  que  será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado.   

 

b) Não ocorrendo à  contratação  de ME  ou EPP,  na  forma  da  letra  a. desta 

Cláusula,  serão convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se  
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enquadrem  na  hipótese  do subitem 6.5, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito.  

 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e EPPs que 

encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.5 será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

proposta 

 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos subitem 6.6, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da 

licitação, após verificação da documentação de habilitação. 

 

e) O disposto neste subitem 6.6, d  somente  se  aplicará  quando  melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentado por ME ou EPP. 

 

f) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de  5(cinco)  minutos  após  o  encerramento  dos 

lances, sob pena de preclusão.  

 

VII – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

7.1. – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante 

entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares: 

 

a)  Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, a declaração de ser ME ou EPP e a procuração particular, conforme 

Anexos  IV ,V e VII  (as referidas declarações deverão estar por fora dos 
envelopes). 

 

        b)  01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e 
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        c)  01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2) 

 

7.2. – Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 

novos proponentes. 

 

VIII – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

8.1 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, 

contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:  

 

Envelope nº 1 – Proposta 
Processo Licitatório nº012/2014 
Pregão nº 06/2014 
Proponente:  Razão  Social e endereço 
Sala de Compras e Licitações – Francisco Badaró 

 

Envelope nº 2 – Documentos 
Processo Licitatório nº 012/2014 
Pregão nº 06/2014 
Proponente: Razão  Social e endereço 
Sala de Compras e Licitações – Francisco Badaró 

 

8.2 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório 

competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de 

imprensa oficial. 

 

8.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 

filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, 
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desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de 

preços. 

 

8.4 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser 

o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura. 

 

IX – DA PROPOSTA DE PREÇOS  (ENVELOPE 01) 

 

9.1 Os licitantes deverão apresentar suas propostas dentro de envelope fechado, 

respeitados os seguintes requisitos: 

 

 a) Ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade 

da licitação deste Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, 

endereço da empresa licitante. 

 

b) Conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante 

devidamente qualificado; 

 

c)  Ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo II deste edital; 

 

d) Conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da 

data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 

8.666/93; 

 

e)  No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão 

ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 

obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer 

outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos 

pleitos de acréscimos a qualquer título. A proposta só será aceita com 
02(duas) casas decimais após a vírgula. 
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           f)Além da proposta em envelope fechado,solicitamos a entrega da mesma 

através de pen-drive ou CD,para facilitação no julgamento do Processo. A planilha da 

proposta para pen-drive será preenchida através de arquivo próprio fornecido por esta 

prefeitura para seu devido preenchimento. 
 

X – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ( ENVELOPE 02) 

 
10-1 Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, com o 

mesmo CNPJ, relativos ao estabelecimento que firmará Ata de Registro de Preços 

com o Município de Francisco Badaró, em original ou cópia legível autenticada por 

cartório competente, com vigência plena até a data fixada no preâmbulo deste 

instrumento: 

 

10.1.1 Comprovante de inscrição no CNPJ, nos termos da IN-SRF 200/2002; 

10.1.2 Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

10.1.3 Certidão Negativa de Débito – CND, emitido pela Previdência Social – INSS; 

10.1.4 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

10.1.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do 

Trabalho; 

10.1.6 Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

10.1.7 Certidão Negativa de Débitos Municipais 

10.1.8 Ato Constitutivo da empresa, acompanhado das alterações em vigor, 

devidamente registradas; 

10.1.9 Declaração para cumprimento do dispositivo no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal assinada pelo representante legal da licitante, conforme 

modelo constante no anexo VI. 

10.1.10 Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial 

(Falência e Concordata) expedida pelo Cartório distribuidor da comarca da sede da 

pessoa jurídica, emitida, no máximo de 90(noventa) dias da data prevista para 
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entrega dos envelopes, de acordo com o Inciso II do Artigo 31 da lei Federal 

8.666/93 e suas alterações. 

10.1.11Alvará de licença para localização e funcionamento relativo ao exercício de 

2014. 

10.1.12 Declaração de inexistência de fato impeditivo, conforme determina o 

Parágrafo 2º do art. 32 da Lei 8.666/93(conforme modelo constante no anexo VIII) 

10.2 Se o Licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do 

CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar 

no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao 

Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos 

encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório 

de autorização para a centralização. 

10.3 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de 

Documentação, para a devida autenticação pelo Pregoeiro ou servidor apto para 

praticar tal ato. 

10.4 A ausência de documento, apresentação dos documentos incompletos ou em 

desacordo com o previsto neste Título INABILITARÁ A PROPONENTE. 

10.5 Os documentos retirados da internet, que poderão ser apresentados em cópias 

não autenticadas, terão sua autenticidade certificada junto aos sites dos órgãos 

emissores para fins de habilitação. 

 

10.6  Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer  

tipo de protocolo ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

 

XI – DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
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11.1 Para julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR 
ITEM, desde que, observadas as especificações, prazos de entrega e outras condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

11.2 No dia, horário e local estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro fará a abertura da 

sessão, recebendo das empresas interessadas os documentos para credenciamento e 

os envelopes de Proposta de Preços e Documentação. 

11.2.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente 

estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário do Pregoeiro. 

11.3 Terminado o credenciamento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes de 

propostas de preços e classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham 

apresentado valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento) 

relativamente à proposta de menor preço. 

11.3.1 Quando não foram verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas 

condições aqui definidas, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subseqüentes, até no máximo de três, para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

11.4 Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

licitantes, que deverão ser formulados em forma sucessiva em valores distintos e 

decrescentes. 

 

11.4.1 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.  

 

11.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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11.5.1 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes neste Edital. 

 

11.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para o registro. 

 

11.7 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 

11.8 Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro abrirá o envelope 

contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

 

11.9 Constada o atendimento das exigências de habilitação, a proposta será 

declarado vencedora, sendo adjudicado à licitante o objeto do certame, que deverá 

apresentar nova planilha com a recomposição dos preços apresentados na fase de 

lances verbais. 

 

11.10 Se a oferta não for aceitável ou o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua 

aceitabilidade procedendo e verificando a habilitação da licitante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do certame. 

 

11.11 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará 

a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que 

manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena 

de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese 

das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais 

Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso 
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no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria. 

 

11.12 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Autoridade Superior homologará a adjudicação para determinar o registro. 

 

11.13 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 

Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da 

equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 

 

XII - DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

12.1 A Secretaria Municipal de Administração convocará o(s) adjudicatário(s) 

classificado em primeiro lugar por item para, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a 

contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja 

minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, 

podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades cabíveis. 

 

12.2 O prazo para assinatura da Ata de Registro de preços poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

12.3 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal 

poderá convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo valor registrado, na seguinte 

hipótese: 

 

12.3.1 Inexecução da Ata de Registro de Preços pelo primeiro classificado por qualquer 

motivo e conseqüente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força 

maior. 
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12.4 Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 

12.1 e 12.2 para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo estimado para o item 

e o período remanescentes da Ata anterior. 

 

12.5 A Prestação de Serviços aqui licitada deverá ser realizada dentro do melhor 

padrão de qualidade. 

 

12.6 O Fornecedor a ser Registrado não se eximirá das penalidades 

correspondentes, na hipótese de inexecução do que for avençado na Ata de Registro 

de Preços. 

 

12.7 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a empresa registrada 

fica obrigada a executar os serviços de acordo com a forma indicada pela Divisão de 

Compras em cada “Ordem de Serviço”. 

 

12.8 O Município de Francisco Badaró não está obrigado a solicitar uma quantidade 

mínima dos serviços, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do 

momento da execução. 

 

12.9 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as 

situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8666/93. 

 

12.10 É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos 

serviços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta. 

 

XIII – DOS RECURSOS 
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13.1 A manifestação da intenção de interpor recurso quanto às decisões do Pregoeiro 

será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo 

os interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis; 

 

13.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 

do direito de recurso. 

 

13.3 Recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito 

suspensivo. 

 

13.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

13.5 O Município de Francisco Badaró não se responsabilizará por recursos e 

impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais 

diversos da Sala de Compras e licitação, localizada na Rua Araçuaí, S/N, Centro, 

Edifício sede da Prefeitura, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

13.6 O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em 

dias úteis. 

 

13.7 A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á 

conhecimento, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

XIV – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

 

14.1 A área competente para fiscalizar é a Secretaria de  Administração e Finanças, 

observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações. 
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14.2 O Município de Francisco Badaró reserva-se o direito de não receber o(s) 

serviço(s) em desacordo com o previsto neste ato convocatório, podendo rescindir a 

Ata de Registro de Preço 

 

14.3 Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições e correspondentes 

ao solicitado em edital, no almoxarifado dos setores requisitantes no prazo de até10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da requisição de compra emitida pelos 

setores responsáveis. 

 

14.4 Todos os itens deverão ser entregues diretamente aos setores requisitantes, na 

quantidade requerida em ordem de fornecimento. O responsável pelo recebimento 

indicado pelos (as) Secretárias(os) deverão conferir os produtos (quantidade, 

qualidade,(conforme termo de referência), validade, etc.) e assinar em duas vias o 

comprovante de recebimento, ficando uma na entidade e devolvendo a outra ao 

fornecedor. 

 

14.5 Concluída a entrega do objeto, o recebimento do mesmo dar-se-á, através de 

vistoria conjunta realizada pela adjudicatária, conforme preceitua o § 8º do art. 15 da 

Lei 8.666/93. 

 

14.6 A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve obrigatoriamente ser entregue 

junto com o seu objeto. 

 

XV – DO PAGAMENTO                                                              

 

15.1 O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 

efetuado pela Tesouraria do Município de Francisco Badaró, por processo legal, após 

a comprovação do fornecimento, nas condições exigidas e apresentação dos 

documentos fiscais devidos, em até 30 (trinta) dias corridos após apresentação da 

Nota Fiscal Eletrônica. 
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15.2 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 

regularizados.  

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

 

16.1 A Ata de Registro de Preços a ser firmada com a licitante vencedora incluirá as 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à 

fiel execução do objeto desta licitação. 

 

16.2 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços a ser firmada será de 01 (um) 
ano. 
 

16.3 - Incumbe à Contratante: 
 

16.3.1 - Conferir as especificações e receber o material objeto deste edital; 

 

16.3.2 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho; 

 

16.4 - Incumbe à Licitante vencedora: 
 

16.4.1 - Entregar o material, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas 

condições, no almoxarifado dos setores requisitantes no prazo de até 10 (dez) dias , a 

contar da data do recebimento da Requisição; 

 

16.4.2 - Substituir o material que estiver danificado, quando da entrega dos mesmos ou 

quando for utilizado e a Prefeitura Municipal identificar defeitos de fabricação. 

 

16.4.3 O Fornecedor a ser Registrado obriga-se a manter, durante toda a vigência da 

Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
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comunicar ao Município, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção das exigências da Ata de Registro de Preços. 

 

16.5 A tolerância do Município de Francisco Badaró com qualquer atraso ou 

inadimplemento por parte da empresa a ser registrada não importará, de forma alguma, 

em alteração da Ata de Registro de preços ou novação, podendo o Município exercer 

seus direitos a qualquer tempo. 

 

16.6 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de 

Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-

se às penalidades legalmente estabelecidas 

 

XVII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.1  O fornecedor terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses: 

 

17.1.2 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

17.1.3 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

17.1.4 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado;  

 

17.1.5 Tiver presentes razões de interesse público. 

 

17.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Departamento 

Municipal de Administração. 
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17.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da Ata 

de Registro de Preços, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 

comprovados. 

 

XVIII - DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

18.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis:  

 

a) Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município 

de Francisco Badaró para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de 

Registro de Preços. 

 

b) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação 

da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão 

destes, para mais ou menos, conforme o caso. 

 

18.2 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor a ser 

Registrado, este deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da 

Ata de Registro de Preços, por meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de 

custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente 

justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, bem como documentação 

correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou 

matérias primas, etc) que comprovem que o registro dos preços tornou-se inviável nas 

condições inicialmente avençadas. 
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18.3 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Francisco 

Badaró, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

Registro de Preços, sem prejuízo da Municipalidade. 

 

18.4 Fica facultado ao Município de Francisco Badaró realizar ampla pesquisa de 

mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens 

anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor 

Registrado. 

 

18.5 A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após 

analise técnica e jurídica do Município de Francisco Badaró.   

 

18.6 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 

analisadas, o Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os 

pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

 

18.7 O Fornecedor a ser Registrado deverá, quando autorizada a revisão dos 

preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho 

complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção 

monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de 

revisão. 

 

18.8  A Licitante vencedora fica obrigada aceitar nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem nas quantidades do material objeto da 

presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho 

 

18.9 A planilha de composição de custos  deverá ser apresentada juntamente com a 

proposta. 

XIX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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19.1 Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas neste 

contrato por culpa da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá aplicar-lhe as 

penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e 

contratar com o CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 

cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

19.2 Se a CONTRATADA deixar de entregar documentação  exigida  para  o  

certame, apresentar documentação  falsa, ensejar o retardamento da execução do 

objeto, não mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  

comportar-se  de modo  inidôneo ou cometer  fraude  fiscal,  ficará  impedida de  licitar 

e contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da 

Lei 8.666/93, além do  encaminhamento  do  caso  ao  Ministério  Público  para  a  

aplicação  das  sanções criminais  previstas  nos  artigos  89  a  99  da  referida  Lei,  

salvo  superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo 

CONTRATANTE.  

 

19.3 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido 

pela CONTRATANTE, bem como o descumprirem  total  ou  parcialmente  os  

contratos administrativos e as atas de registro de preço celebradas com a Prefeitura 

Municipal de Francisco Badaró/MG, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de  junho de 1993, com observância do devido 

processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.  

I Advertência escrita  - comunicação  formal  de  desacordo  quanto  à  conduta  

do fornecedor  sobre  o  descumprimento  de  contratos  e  outras  obrigações  

assumidas,  e  a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

   

II Multa - deverá observar os seguintes limites máximos:  
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a)  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o  trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor do fornecimento  ou  serviço  não  realizado,  ou  sobre a  etapa  do  cronograma  

físico de  obra não cumprida;  

b)  10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso 

de recusa do adjudicatário em efetuar a garantia contratual; 

c)  20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não 

realizada, no caso de atraso  superior  a  30  (trinta)  dias,  ou  entrega  de  objeto  

com  vícios  ou  defeitos ocultos  que  o  torne  impróprio  ao  uso  a  que  é  

destinado,  ou  diminuam-lhe  o  valor  ou, ainda, fora das especificações contratadas;  

  

III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Francisco Badaró/MG, por  prazo  definido  no  Art.   87, 

Inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de  junho de 1993; 

 

IV  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação  do  fornecedor  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  

a  penalidade,  que será concedida sempre que o contratado  ressarcir com a 

Prefeitura Municipal de Francisco Badaró/MG pelos prejuízos  resultantes de ação ou 

omissão do mesmo, obedecido o disposto Art.   87, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de  junho de 1993; 

  

§ 1º O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta cláusula, será descontado 

dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal ou cobrado 

judicialmente.   

 

§ 2º As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por 

provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no 

contrato.   
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§ 3º As sanções previstas  nos  incisos  I,  III  e  IV  desta  cláusula  artigo  

poderão  ser aplicadas cumulativamente à prevista no  inciso  II, assegurado o 

direito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

19.4 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 

da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

 

19.4.1 As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de 

licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa 

prevista no subitem 19.3,II e das demais cominações legais. 

XX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
20.1 É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios 

para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 

informada no ato compra. 

20.2 A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo 

constar na mesma o número do Processo Licitatório e/ou número do contrato. 

20.3 A Divisão de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de 

empenho que deverá conter a autorização do Ordenador de despesa. 

XXI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
21.1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
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21.2  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

21.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclusive o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia 

de expediente na Prefeitura. 

 

21.4 O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

21.5  É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo.  

 

21.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 

pregão. 

 

21.7 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração e a segurança da aquisição. 

 

21.8  A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 

 

21.9 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 

recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será 

reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 
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21.10 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o juízo da Comarca de MINAS NOVAS /MG.  

 

21.11 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 

ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, 

anteriormente estabelecidos. 

 

21.12 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 

deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no 

endereço: RUA ARAÇUAI, S/N - Centro - Francisco Badaró/MG, até 02 (dois) dias 

anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas 

pelo telefone 033.3738- 1123 ou pelo e-mail: 

setor.licitacao@franciscobadaro.mg.gov.br. 

21.13 Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários 

de 08:00 às 17:00 horas, no endereço referido no preâmbulo deste Edital.  

21.14  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 
FRANCISCO BADARÓ/MG, 11 de fevereiro de 2013. 
 
 

 

________________________________________ 

Fábio Ramalho Siqueira 
Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1- DO OBJETO:  
1.2  O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de 

elementos que norteiam a licitação que visa o registro de preços para 

futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza 

e materiais de copa e cozinha, com vistas ao atendimento das 

necessidades dos Departamentos Municipais  pertencentes ao Município 

de Francisco Badaró – MG. 

 

2- DA JUSTIFICATIVA: 
A aquisição de tais materiais é de extrema necessidade para a reposição do 

estoque do almoxarifado da cantina da prefeitura, para atender a demanda 

dos Departamentos de Saúde, Cultura, Assistência Social, Transporte, Obras 

e Serviços Gerais,Administração e Finanças, visando manter o bom 

funcionamento das atividades administrativas dando suporte às tarefas e 

serviços de alimentação, de limpeza e higienização das repartições desses 

setores pelo período de 12 meses.  

 

3- DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS: 
ITEM 

DESCRIÇÃO UND QTDE 
VALOR 
MÉDIO 
UNIT. 

R$ 
01 

AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG:  KG 2.500,00 
 

1,64 
 

02 AÇUCAREIRO PLÁSTICO UNID 10,00 3,96 
03 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML UNID 10,00 2,75 
04 AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 500ML UNID 1.000,00 0,86 
05 

AGUA SANITARIA 2L, MULTIUSO,COM AÇAO 
ALVEJANTE, DESINFETANTE BACTERIANA UNID 1.400,00 

 
 

2,33 
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06 
ALCOOL 92º, caixa com 12 litros PARA USO DOMESTICO 
OU HOSPITALAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 
I LT 

CX 40,00 

 
 

39,63 
 
 

07 ALHO EM CABEÇA,sem defeitos graves(podridão,murchos 
e com ausência de pedúnculo ou 
deformados),acondicionados em sacos plásticos.: , 

KG 100,00 
 

9,03 
 

08 ARROZ, embalagem plástica atóxica de 5 kg,grupo 
beneficiado,subgrupo parbolizado,classe longo fino,tipo 1,no 
mínimo 80% de peso de grãos inteiros ,isento de sujidades e 
materiais terrosos: prazo de validade de 06  meses   a 
contar da data de entrega. 

KG 1.200,00 

 
 

2,45 
 

09 BALAS MASTIGAVEL,COLORIDA ARTIFIALMENTE, PCT 
C/700G PCT 

 
 

100,00 

 
 
  4,09 

10 
BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO,CAPAC.DE 20 L,SEM 
TAMPA:  UND 30,00 

 
 
  6,90 

 

11 BALDE PLASTICO,PRETO RESISTENTE,12L UNID 70,00 4,90 
12 BANANA PRATA,tamanho médio á grande,separadas por 

lotes  homogêneos, sem defeitos graves (podridão, danos 
profundos, frutos passados):  sem manchas ou deformação, 
sem danos mecânicos, rachaduras,ou lesões abertas. Deve 
apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo  

kg 150,00 

 
 
 

1,89 

13 BATATA INGLESA, lisa, especial, apresentando grau de 
maturação,que lhe permita suportar a manipulação e o 
transporte e não estar danificado por qualquer lesão física 
ou mecânica. 

KG 100,00 

 
 
  2,22 

 

14 BISCOITO CREAM CRACKER, ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,gordura vegetal 
hidrogenada,:  margarina vegetal, amido de milho, açúcar, 
açúcar invertido, sal refinado, fermento biológico. 
Embalagem com 400 gramas, caixa contendo 
20pacotes.Conforme RDC 263 de 22/09/2005 Anvisa. Com 
padrão de qualidade igual ou superior a: Zabet 

CX 150,00 

 
 
 

 
  63,33 

15 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA,ingredientes:farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal,creme de milho,: açúcar invertido, amido,sal, 
estabilizante lecitina de soja  fermento químico. Embalagem 
com 400 gramas,caixa contendo 20 pacotes. Conforme RDC 
263 de 22/09/2005 Anvisa. Com padrão de qualidade igual 
ou superior a: Aymoré. 

CX 150,00 

 
 
 
 

63,33 

16 BOMBOM,BOLA 20G ,COM RECHEIO A BASE DE 
CASTANHA DE  CAJU ENVOLVIDO POR UMA CAMADA 
DE BISCOITO WEFER E COBERTO POR UMA CAMADA 
DECHOCOLATE AO LEITE,PCT  DE 01 KG 

PCT 100,00 

 
 
  22,66 
 

17 BRILHO ALUMINIO GLICERINADO,500ML UNID 210,00 1,81 



                
________________________________________________________________________                                                  
 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
               – ESTADO DE MINAS GERAIS – 
“JUSTIÇA E IGUALDADE. POVO FELIZ” 

2013/2016 
 Seção de Compras e Licitação  

_____________________________________________________________ 

RUA ARAÇUAÍ, S/N – CENTRO - TELEFAX: (33) 3738-1123 / 1228 – FRANCISCO BADARÓ – 
MG  CEP: 39.644-000 

E-mail:setor.licitacao@franciscobadaro.mg.gov.br 
 
 

18 CAFÉ,torrado, moído,pacote de 250 gramas, contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso: Produto que apresente selo de pureza da 
Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Com 
padrão de qualidade igual ou superior a: 3 corações. 

KG 700,00 

 
 

 9,42 

19 CALDO DE GALINHA 57G,,CX C/06 CUBOS CX 60,00 3,49 
20 CANJIQUINHA DE MILHO,PCT  DE 500G: .. PCT 200,00 0,99 
21 CARNE BOVINA ACÉM MOÍDO,limpa, sem adição de 

gorduras, corantes ou similares. Teor máximo de gordura 
permitido pela legislação, sem osso,: sem odor impróprio ou 
quaisquer características que inviabilize o seu consumo. 
Embalagem primária congelada, em perfeito estado de 
conservação,sem odor impróprio ou quaisquer 
características que inviabilize o seu consumo.Embalagem 
primária transparente de 1 kg, contendo nome, carimbo do 
SIFdo estabelecimento do produtor. Etiqueta com lote e 
validade do produto.Transportado em carro climatizado 
fechado, de acordo com legislação vigente. Não serão 
aceitas carnes em processo de descongelamento. 

KG 150,00 

 
 
 
 
 
 

11,96 

22 CARNE BOVINA MÚSCULO,,limpa, sem adição de 
gorduras, corantes ou similares. Teor máximo de gordura 
permitido pela legislação, sem osso,: porcionada em cubos 
de aproximadamente 100 gramas, congelada, em perfeito 
estado de conservação, sem odor impróprio ou quaisquer 
características que inviabilize o seu consumo. Embalagem 
primária transparente de 1 kg, contendo nome, carimbo do 
SIF do estabelecimento do produtor. Etiqueta com lote e 
validade do produto.Transportado em carro climatizado 
fechado, de acordo com legislação vigente. Não serão 
aceitas carnes em processo de descongelamento. 

KG 350,00 

 
 
 
 
 

11,06 

23 CARNE SUÍNA, limpa, sem adição de gorduras, corantes ou 
similares. Teor máximo de gordura permitido pela legislação, 
sem osso 

KG 80,00 
 

 12,30 

24 CEBOLA CABEÇA,Grupo1,subgrupo amarela,sem defeitos 
graves(talos grossos,brotados,podridão,mofados ou 
manchas negras) 

KG 130,00 
 

 1,86 

25 CENOURA, tamanho médio,sem defeitos 
graves(podridão,mole,deformação,ombros verdes ou 
roxos,lenhosas,rachadas,danos mecânicos ,murchas): 
Embaladas em sacos e postas em caixas de papelão ou 
plástico. 

KG 80,00 

 
 

2,72 

26 CERA LIQUIDA 900 ML UND 70,00 4,46 
27 

CESTA DE LIXO PLASTICO, PEQUENO, SEM TAMPA, 8 
LITROS, INDIVIDUAL, TIPO COLTA SELETIVA:  UN 30,00 

 
2,58 

28 CHÁ , CX COM 10 SACHÊ DE 16 G. CX 200,00 2,02 
29 CLORO ,EMBALAGEM DE 2L UNID 50,00 2,71 
30 COADOR DE CAFÉ TECIDO 100%ALGODÃO,TAMANHO 

NORMAL DE UMA GARRAFA DE 01LITRO UNID 50,00 
 2,11 

31 
COLHER DE SOPA, INOX,CABO PLÁSTICO:  UNID 48,00 

 
1,43 
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32 COLHER DESCARTAVEL,PCT COM 50 UN PCT 80,00 2,70 
 

33 COLHER GRANDE P/ ARROZ,INOX UND 8,00 5,73 
34 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO,200ML UNID 40,00 0,89 
35 COPO DESCARTAVEL 50 ML ,PCT C/100UNID,COM 

PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
COPOBRAS 

PCT 100,00 
1,67 

36 COPO DESCARTAVEL,200ml COM QUALIDADE IGUAL 
OU SUPERIOR A COPOBRÁS PCT 2.100,00 

2,59 

37 CORANTE COLORÍFICO ALIMENTÍCIO,a base de 
urucum.Embalagem  em pcte de 1kg ou 500g,com dados de 
identificação do fabricante,data de fabricação e peso 
liquido.:  

kg 30,00 

11,13 

38 CREME DE LEITE,EMBALAGEM TETRA PAK DE 
200G,APRESENTANDO IDENFICAÇAODO 
PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE,PRAZO DE 
VALIDADE E PESO 

UND 80,00 

1,66 

39 DESINFETANTE,2 lts,TRIPLICE AÇAO,LIMPA DESINFETA 
E PERFUMA,GERMICIDA E BACTERIANA,A BASE DE 
EUCALIPTO,EMBALAGEM 2000ML COM PADRAO DE 
QUALIDADE SIMILAR A TEIÚ. 

UNID 1.400,00 

2,78 

40 
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML, NEUTRO 
,CONCENTRADO,DESENGORDURANTE COM PADRAO 
DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR AO YPÊ:  

UN 2.000,00 

1,47 

41 
ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE DE PLASTICO 
ANATÔMICO:   UN 70,00 

2,85 

42 
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM 
SUPORTE,MATERIAL PLASTICO E RESISTENTE:  UND 50,00 

4,47 

43 ESPANADOR DE PÓ EM NYLON UNID 10,00 5,75 
44 ESPONJA DE LÃ,LOUÇA, DUPLA FACE,COM AGENTE 

ANTI BACTÉRIA. unid 900,00 
0,50 

45 ESPONJA LÃ DE AÇO   FARDO COM 10 FARDINHOS  
COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BOMBRIL FARDO 60,00 

189,33 

46 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO,obtida a 
partir do cereal limpo,desgeminado,sãos,isentos de materia 
terrosa e em perfeito estado de conservação,sem umidade 
ou ranço,embalagem de 1 kg 

KG 50,00 

2,98 

47 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, obtida 
a partir do cereal limpo,desgeminado,sãos,isento de materia 
terrosa,e em perfeito estado de conservação,sem umidade 
ou ranço,embalagem de 1kg 

KG 50,00 

2,84 

48 FECULA DE MANDIOCA(GOMA) de coloração branca, 
torrada, farinácea, em EMBALAGEM DE 01 KG e  
identificação de validade. 

KG 100,00 
4,36 

49 FEIJAO,GRUPO BENEFICIADO; VARIEDADE SIMILAR AO 
CARIOQUINHA, TIPO 1,novo ,teor máximo de impureza de 
2%,constituído de grãos inteiros,sãos 

KG 800,00 
2,66 
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50 FILTRO DE BARRO CAPAC.DE 
10L,COMP.LARG.27,50CM,ALTURA 68CM,MATERIAL 
BARRO,03 VELAS. 

UND 15,00 
91,33 

51 FLANELA PARA LIMPEZA ,40X61CM unid 50,00 2,19 
52 GARRAFA TERMICA 5L, CORPO EXTERNO EM 

POLIPROPILENO, FECHAMENTO ROSCA, COM ALÇA UN 5,00 
23,40 

53 GARRAFA TERMICA COMUM 01L, COM 
TAMPA,DIMENSÕES 131X297X107MM. UN 15,00 

18,80 

54 GOIABADA,PCT C/400G, APRESENTANDO MARCA 
,VALIDADE E PESO PCT 150,00 

2,25 

55 GUARDANAPO,FOLHA SIMPLES21/22cm em embalagem 
contendo 50 und pct 520,00 

0,86 

56 
ISQUEIRO com qualidade similar BIC:  UND 120,00 

3,24 

57 JARRA PLÁSTICA,COLORIDA COM TAMPA,CAPACIDADE  
DE 2L UNID 15,00 

4,22 

58 
LARANJA PÊRA EXTRA, apresentando grau de maturação 
que lhe permita suportar a manipulação e o transporte e não 
estar danificado por qualquer lesão física ou mecânica. 

KG 50,00 

1,88 

59 LEITE CONDESADO, 395G,EMBALAGEM TERTA PARK 
CONTENDO VALIDADE ,PESO,E  MARCA UND 100,00 

2,99 

60 LEITE UHT INTEGRAL, PASTEURIZADO,EMBALAGEM 
TETRA PAK DE 1LT..CONTENDO SELO MINISTERIO 
AGRICULTURA,IDENTIFICAÇAO ,MARCA  E VALIDADE 
PRODUTO,COM QUALIDADE SIMILAR A CEMIL. 

LT 80,00 

2,36 

61 LIMPADOR DE  PISO (SIMILAR AZULIM) 1 LT LT 100,00 3,43 
62 LIMPADOR DE USO GERAL (SIMILAR VEJA ) 500 ML Fr 300,00 2,96 
63 LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABREZA,COM CARNE 

NÃO MISTA ,FINA ,FIRME  EMBALAGEM PLASTICA 2,5 
KG TERMOSSELADA A VACO CONTENDO PESO 
,MARCA E VALIDADE DO PRODUTO 

KG 100,00 

16,35 

64 LINGUIÇA TROPEIRA SUINA FINA KG 30,00 8,90 
65 LUVA LATEX,Luvas em látex 100% natural tam M e G, não 

estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura 
mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL. Totalmente 
impermeável á água e a outros fluídos.:  Superfície lisa.  

PAR 550,00 

3,85 

66 MAÇÃ NACIONAL FUJI,,tamanho médio 120-150 gramas,: 
Separados por lotes homogêneos cor vermelha, insentas de 
cortiças, lesões cicatrizadas, manchas,danos mecânicos, 
rachadurasou lesões abertas. 

kg 150,00 

4,98 

67 MACARRAO CORTADO: Com semola de trigo enrriquecido 
com ferro e acido fólico cor amarelo padrao embalagem de 1 
kg. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega 
. Padrao similar santa amalia 

KG 300,00 

3,26 

68 MACARRAO ESPAGUETE ,N:0,cor amarelo padrao , 
Sêmola , embalagem de 1 Kg,conforme resolução RDC: 
nº263,de 22/09/2005. 

KG 200,00 
3,43 

69 MACARRÃO PARAFUSO,COM OVOS,PCT 500G KG 1.000,00 4,52 
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70 MAIONESE SACHÊ 200G CONTENDO MARCA ,PESO E 
VALIDADE DO PRODUTO UND 150,00 

1,39 

71 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA,apresentando grau de 
maturação que lhe permita suportar a manipulação e o 
transporte e não estar danificado por qualquer lesão física 
ou mecânica. 

KG 100,00 

2,65 

72 MARGARINA COM SAL,sem gorduras trans,podendo conter 
vitamina e outras substâncias permitidas,com aspecto, 
cor,sabor e cheiro próprios,: ,teor de gordura,60% de 
lipidios,validade minima de 5 meses a contar da data de 
entrega,embalagem plastica com tampa de 500g 

UNID 60,00 

2,99 

73 MELANCIA,redonda, graúda, apresentando grau de 
maturação que lhe permita suportar a manipulação: e o 
transporte e não estar danificado por qualquer lesão física 
ou mecânica. 

kg 30,00 

1,32 

74 MILHO DE CANJICA , doce grossa , misturado subgrupo 
despeliculada, classe vermelha, tipo 1,,pacote de 500g .: , 
prazo de validade e peso, conforme portaria RDC nº 109, de 
24/02/1989, do Ministério da Agricultura. 

PCT 100,00 

1,09 

75 MILHO PARA PIPOCA, embalagem plástica atóxica de 500 
gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso. 

PCT 600,00 
1,89 

76 MILHO VERDE ,LATA EM CONSERVA DE 200G,GRÃOS 
INTEIROSCONTENDO MARCA ,VALIDADE  E PESO DO 
PRODUTO 

UND 100,00 
1,42 

77 MOLHO DE TOMATE SACHE DE 350G UND 200,00 1,36 
78 OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PLASTICA 9OO 

ML UND 800,00 3,07 

79 
OVO DE GRANJA, tipo EXTRA, classe A, branco, caixa com 
30 dúzias, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso.:  

CX 4,00 

81,73 

80 PÁ PARA LIXO DE METAL COM CABO LONGO DE 
MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO DE 50 CM. UNID 50,00 

3,85 

81 PALHA DE AÇO,PCT 25G:  
 
 
 
 

PCT 50,00 

0,96 

82 PALITO DE MADEIRA ROLIÇO CX COM 200 UND 20,00 0,64 
83 PANELA DE PRESSÃO 7L UND 2,00 44,83 
84 PANO DE PRATO,TECIDO 100% ALGODAO  MEDINDO 

70/50CM,ALVEJADO ,BORDAS COM ACABAMENTO EM 
OVERLOCK 

UNID 200,00 
2,27 

85 PAPEL ALUMINIO,ROLO COM 7,5MX30CM UND 140,00 2,33 
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86 PAPEL HIGIENICO FOLHA 
SIMPLES,MACIO,PICOTADO,NA COR BRANCA,NÃO 
RECICLADO,FRAGRANCIA NEUTRO COM PADRÃO DE 
QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A PERSONAL: 
Macio ,claro, fardo com 16 fardinhos de 4 rolos de 60m  
cada. 

FARDO 150,00 

35,50 

87 PAPEL TOALHA BRANCO,FOLHA DUPLA PICOTADO 
TAMANHO 22,5/21,50CM PCT C0M 2 ROLOS    COM 60 
FOLHAS CADA 

Pct 40,00 
3,06 

88 PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PCT 1.000,00 7,87 
89 

PEITO DE FRANGO CONGELADO: DE NO MÁXIMO 8%, 
ASDPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO, SEM MANCHA 
ESVERDEADA, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, 
LARVAS; DEVERÁ SER REGISTRADA NO IMA OU SIF , 
SER DE QUALIDADE LIMPA (SEM EXCESSO DE 
GORDURA E PELE ) , APRESENTAR APÓS DESGELO 
CONSISTÊNCIA FIRME  E COMPACTA , COLORAÇÃO 
AMARELO PARDO , BRILHO E ODOR SUAVE. 

Kg 200,00 

6,80 

90 PILHA MÉDIA UNID 100,00 1,59 
91 PILHA PEQUENA AA UNID 100,00 0,50 
92 PILHAS GRANDE UNID 100,00 1,49 
93 PIPOCA DOCE PCT DE 10GR,SIMILAR CLICK, 

EMBALAGEM  VERMELHA UNID 5.000,00 
0,35 
 

94 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 14 L,C/TAMPA UNID 15,00 20,46 
95 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 30L,C/TAMPA UNID 10,00 26,16 
96 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 4L,C/TAMPA. UNID 10,00 7,76 
97 PRATO DESCARTAVEL ,PACOTE C/ 10UND,21CM 

CADA.COM PADRÃO DE QUALIDADE SUPERIOR OU 
IGUAL A COPOBRÁS 

PCT 80,00 
6,89 

98 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA DZ 50,00 1,23 
99 REFRIGERANTE EMBALAGEM EM GARRAFA PET 

2LTS,COLA UNID 900,00 3,03 

100 REFRIGERANTE EMBALAGEM EM GARRAFA PET 
2LTS,GUARANÁ UNID 900,00 

3,09 

101 REFRIGERANTE EMBALAGEM EM GARRAFA PET 
2LTS,LARANJA UNID 600,00 

3,09 

102 REPOLHO,apresentando grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e o transporte e não estar 
danificado por qualquer lesão física ou mecânica. 

KG 150,00 
1,79 

103 
RODO DE PÁSTICO,,MATERIAL RESISTENTE,CABO DE 
MADEIRA RESISTENTE E BORRACHA DE 60CM.:  UND 50,00 

8,93 

104 RODO DE PLASTICO ,MATERIAL RESISTENTE,BABO DE 
MADEIRA RESISTENTE E BORRACHA DE 40CM UNID 130,00 

5,95 

105 
RODO DE PLASTICO 30CM:  UNID 10,00 

4,60 

106 SABAO EM  BARRA,NEUTRO,GLICERINADO cx com 50 
BARRAS,SIMILAR YPÊ CX 35,00 

46,60 
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107 SABÃO EM PÓ ,LAVA ROUPAS CONTENDO 
TENSOATIVO ,BIODEGRADAVEL,ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM DE PAPELÃO DE 500G, SIMILAR TIXAM 
YPê 

UNID 1.600,00 

2,59 

108 SABONETE LIQUIDO CREMOSO ,: Sabonete líquido, Alta 
qualidade e consistência,Disponível em embalagens de 01 
L, fragrância de erva doce. 

LT 200,00 
5,86 

109 
SABONTE 90G:  UNID 50,00 

0,86 

110 SACO PARA LIXO 100L ,PRETO RESISTENTE PCT 1.000,00 1,51 
111 SACO PARA LIXO 15 LT,PRETO REFORÇADO. PCT 350,00 1,51 
112 SACO PARA LIXO 30L PRETO PCT 2.000,00 1,51 
113 SACO PARA LIXO 50L PRETO PCT 2.000,00 1,51 
114 SACOS BRANCOS PARA PANO DE PRATO EM TECIDO 

RESISTENTE UNID 200,00 
2,99 

115 SACOS PARDOS Para pano de chão em tecido mais 
resistente UNID 380,00 2,75 

116 SAL REFINADO IODADO: Com fermentação uniforme e 
cristais brancos,com no minimo de 98,5% de cloreto de 
sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e 
no maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a 
legislação Fedederal especifica,sem impurezas e materias 
terrosas,embalgem plástica de 1kg. 

KG 100,00 

0,83 

117 SALSICHA, TIPO HOT DOG: Preparada com carnes 
bovina/suina,com no maximo de 2% de amido,aspecto 
caracteristico , cor propria,sem manchas pardacentas ou 
esverdeadas,odor e sabor proprio,com adiçaõ de agua ou 
gelo de no maximo 10% e acondicionada em embagem 
plastica transparente atóxica,a vacuo,disposta em caixa de 
papelão reforçada, contendoem seu rótulo:especie do 
produto,embalagem,validade e peso,devendo ser registrado 
junto ao IMA ou SIF.Embalgem de 3kg. 

KG 100,00 

4,50 

118 SUCO CONCENTRADO,GARRAFA DE 500ML,SABOR 
MANGA UNID 100,00 4,50 

119 SUCO CONCENTRADO,GARRAFA DE 500ML,SABOR 
MARACUJÁ UNID 100,00 

5,09 

120 SUCO,PCTE DE 340G,CAPACIDADE P/2L PCTE 150,00 1,45 
121 

TEMPERO COMPLETO, sem adição de pimenta do reino, 
embalagem plástica atóxica de 1KG, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso.:  

kg 50,00 

4,91 

122 TOMATE EXTRA, frescos,grau de maturidade médio,estar 
intactos,livres de rachaduras,cortes e esmagamento.Não 
devem conter em  sua superfície externa:terra,umidade e 
aspecto pegajoso.: Tamanho médio á grande,embalados em 
sacos. 

KG 80,00 

3,09 

123 TORNEIRA PLASTICA DE  FILTRO MARRON,QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A HERC. UNID 50,00 

2,99 

124 VARAL DE ROUPA,EM PLÁSTICO,10M DE COMP. UNID 50,00 0,92 
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125 VASSOURA DE GARI UNID 1.200,00 15,56 
126 VASSOURA DE NYLON V7 UNID 50,00 9,30 

 
127 VASSOURA DE NYLON V9 UNID 120,00 9,56 
128 VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO DE 

MADEIRA,RESISTENTE FIXADO AO CORPO ATRAVÉS 
DO REVESTIMENTO COM FOLHAS DE FLANCHES 

UNID 100,00 
10,93 

129 VEJAX,EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02L. UNID 200,00 3,09 
130 VELAS PARA FILTRO,CERÂMICA 

MICROPOROSA,CONTENDO PADRÃO DE QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A SANTO ANDRÉ 

UNID 100,00 
3,78 

 

VALOR ESTIMADO: 171.071,08 (cento e setenta e um mil, setenta e um reais e oito centavos) 

Os materiais que não sejam perecíveis deverão ter garantia mínima de 06 meses a 

contar da data de entrega. 

 

4- DA PROPOSTA 

4.1 A Proposta de preço deverá constar a discriminação dos produtos, as 

quantidades solicitadas, os valores unitários e o total, marca do produto, prazo 

de validade da proposta e poderá ser apresentada conforme Anexo II, isenta de 

emenda, rasuras, ressalvas ou entrelinhas. 

4.2 Deverá ser entregue dentro do envelope de n.º 01. 

4.3 Os valores propostos deverão ser cotados no modo unitário e no global dos     

tens, em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos diretos e 

indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, 

seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias 

ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, 

não cabendo ao Município de Francisco Badaró quaisquer custos adicionais. 
 
5- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
5.1 Os produtos deverão ser fornecidos parceladamente, pela empresa 

vencedora da licitação, no prazo de, no máximo, 10 (dez) dias contados a partir 

do recebimento do Pedido de Material, ressalvados os motivos de força maior. 

5.2 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal, 
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Rua Araçuaí, s/n,Centro,Francisco Badaró-MG, em dias úteis, e nos seguintes 

horários: 08 às 12 horas e de 14 às 17 horas. 
 
6- A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
6.1 É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos 

licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 

8.666/93, devendo ser informada no ato compra. 

 
6.2 A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo 

constar na mesma o número do Processo Licitatório e/ou número do contrato.6.3  

 

6.3 A Divisão de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de 

empenho que deverá conter a autorização do Ordenador de despesa. 

7- DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 
O Município de Francisco Badaró/MG acompanhará a qualidade dos materiais 

adquiridos e as especificações em conformidade com este Termo de Referência 

e Edital, devendo notificar ao contratante qualquer ocorrência de irregularidade. 

A entrega deverá ser realizada perante o Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças, que adotará os seguintes procedimentos: 

a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pelo vencedor 

e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para 

verificação de especificações, quantidade, qualidade(conforme termo de 

referência), prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, 

encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pelo vencedor, ou 

aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo; 

 

b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade 

nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será efetivado o 

recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e 

recibo aposto na Nota Fiscal. 



                
________________________________________________________________________                                                  
 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
               – ESTADO DE MINAS GERAIS – 
“JUSTIÇA E IGUALDADE. POVO FELIZ” 

2013/2016 
 Seção de Compras e Licitação  

_____________________________________________________________ 

RUA ARAÇUAÍ, S/N – CENTRO - TELEFAX: (33) 3738-1123 / 1228 – FRANCISCO BADARÓ – 
MG  CEP: 39.644-000 

E-mail:setor.licitacao@franciscobadaro.mg.gov.br 
 
 

Caso fique constatada a irregularidade na entrega, a Contratada após 

comunicação pelo Diretor do Departamento Municipal de Administração deverá 

saná-la no prazo máximo de 5 (cinco) dias . 

Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, o Diretor do 

Departamento de Administração reduzirá a termo os fatos ocorridos e 

encaminhará à autoridade competente do Município de Francisco Badaró/MG 

para aplicação de penalidades. 

Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de 

pagamento será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a 

a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a 

outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

O horário de entrega dos produtos deverá obedecer às normas internas da 

unidade indicada pelo Município de Francisco Badaró/MG. 

O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de 

recebimento. 

O material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que 

comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições 

inadequadas de transporte que comprometam a integridade do produto. 

Prazo para entrega do objeto não superior a 10(dez) dias, contados a partir da 

convocação para retirada da Ordem de Fornecimento pela Empresa vencedora 

da licitação. 

A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras informações 

exigidas de acordo com a legislação própria: 

- O número da Ordem de Fornecimento; 
- O nome do produto; 
- A marca e o modelo; 
- O número do item entregue e 
- A quantidade correspondente a cada item; 
- O prazo de Garantia do produto. 
8 – DO PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado através da Tesouraria do Município de Francisco 

Badaró /MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, 

a crédito do beneficiário, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de 

aceitação do produto, acompanhado dos documentos fiscais eletrônicos. 

§ 1º Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, o 

prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela 

Contratada. 

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte 

da contratada, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, 

reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

9- DA VIGÊNCIA 
 O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura 

da Ata de Registro de Preços. 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014 
 

 
AO 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ 

FRANCISCO BADARÓ – MG 

 

A ....................(EMPRESA), com sede à...................... (SEDE), CNPJ 

N.º....................... (CNPJ), vem apresentar sua proposta para REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCOS,MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA . 

Declara estar de acordo como os termos do Pregão (Presencial) nº 06/2014. 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica 

para a assinatura do contrato o seu representante legal Sr. 

......................................................., CPF nº...................................... 

1 - Propõe, para fornecimento de produtos ora ofertados, o preço total de 

R$....(por extenso), conforme Quantitativo/Especificação do anexo II. 

2 - O prazo de validade da presente proposta é de .............. (.....................) dias 

a contar da data da sua entrega. 

 

Local e Data. 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2014 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 06/2014 

 
QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE VALOR  
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG:  KG 2.500,00 

  

02 AÇUCAREIRO PLÁSTICO UNID 10,00   
03 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML UNID 10,00   
04 AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 500ML UNID 1.000,00   
05 AGUA SANITARIA 2L, MULTIUSO,COM AÇAO 

ALVEJANTE, DESINFETANTE BACTERIANA UNID 1.400,00 
  

06 ALCOOL 92º, caixa com 12 litros PARA USO DOMESTICO 
OU HOSPITALAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 
I LT 

CX 40,00 
  

07 ALHO EM CABEÇA,sem defeitos graves(podridão,murchos 
e com ausência de pedúnculo ou 
deformados),acondicionados em sacos plásticos.: , 

KG 100,00 
  

08 ARROZ, embalagem plástica atóxica de 5 kg,grupo 
beneficiado,subgrupo parbolizado,classe longo fino,tipo 1,no 
mínimo 80% de peso de grãos inteiros ,isento de sujidades e 
materiais terrosos: prazo de validade de 06  meses   a 
contar da data de entrega. 

KG 1.200,00 

  

09 BALAS MASTIGAVEL,COLORIDA ARTIFIALMENTE, PCT 
C/700G PCT 100,00   

10 
BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO,CAPAC.DE 20 L,SEM 
TAMPA:  UND 30,00 

  

11 BALDE PLASTICO,PRETO RESISTENTE,12L UNID 70,00   
12 BANANA PRATA,tamanho médio á grande,separadas por 

lotes  homogêneos, sem defeitos graves (podridão, danos 
profundos, frutos passados):  sem manchas ou deformação, 
sem danos mecânicos, rachaduras,ou lesões abertas. Deve 
apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo  

kg 150,00 

  

13 BATATA INGLESA, lisa, especial, apresentando grau de 
maturação,que lhe permita suportar a manipulação e o 
transporte e não estar danificado por qualquer lesão física 
ou mecânica. 

KG 100,00 
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14 BISCOITO CREAM CRACKER, ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,gordura vegetal 
hidrogenada,:  margarina vegetal, amido de milho, açúcar, 
açúcar invertido, sal refinado, fermento biológico. 
Embalagem com 400 gramas, caixa contendo 
20pacotes.Conforme RDC 263 de 22/09/2005 Anvisa. Com 
padrão de qualidade igual ou superior a: Zabet 

CX 150,00 

  

15 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA,ingredientes:farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal,creme de milho,: açúcar invertido, amido,sal, 
estabilizante lecitina de soja  fermento químico. Embalagem 
com 400 gramas,caixa contendo 20 pacotes. Conforme RDC 
263 de 22/09/2005 Anvisa. Com padrão de qualidade igual 
ou superior a: Aymoré. 

CX 150,00 

  

16 BOMBOM,BOLA 20G ,COM RECHEIO A BASE DE 
CASTANHA DE  CAJU ENVOLVIDO POR UMA CAMADA 
DE BISCOITO WEFER E COBERTO POR UMA CAMADA 
DECHOCOLATE AO LEITE,PCT  DE 01 KG 

PCT 100,00 

  

17 BRILHO ALUMINIO GLICERINADO,500ML UNID 210,00   
18 CAFÉ,torrado, moído,pacote de 250 gramas, contendo 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso: Produto que apresente selo de pureza da 
Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Com 
padrão de qualidade igual ou superior a: 3 corações. 

KG 700,00 

  

19 CALDO DE GALINHA 57G,,CX C/06 CUBOS CX 60,00   
20 CANJIQUINHA DE MILHO,PCT  DE 500G: .. PCT 200,00   
21 CARNE BOVINA ACÉM MOÍDO,limpa, sem adição de 

gorduras, corantes ou similares. Teor máximo de gordura 
permitido pela legislação, sem osso,: sem odor impróprio ou 
quaisquer características que inviabilize o seu consumo. 
Embalagem primária congelada, em perfeito estado de 
conservação,sem odor impróprio ou quaisquer 
características que inviabilize o seu consumo.Embalagem 
primária transparente de 1 kg, contendo nome, carimbo do 
SIFdo estabelecimento do produtor. Etiqueta com lote e 
validade do produto.Transportado em carro climatizado 
fechado, de acordo com legislação vigente. Não serão 
aceitas carnes em processo de descongelamento. 

KG 150,00 

  

22 CARNE BOVINA MÚSCULO,,limpa, sem adição de 
gorduras, corantes ou similares. Teor máximo de gordura 
permitido pela legislação, sem osso,: porcionada em cubos 
de aproximadamente 100 gramas, congelada, em perfeito 
estado de conservação, sem odor impróprio ou quaisquer 
características que inviabilize o seu consumo. Embalagem 
primária transparente de 1 kg, contendo nome, carimbo do 
SIF do estabelecimento do produtor. Etiqueta com lote e 
validade do produto.Transportado em carro climatizado 
fechado, de acordo com legislação vigente. Não serão 
aceitas carnes em processo de descongelamento. 

KG 350,00 
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23 CARNE SUÍNA, limpa, sem adição de gorduras, corantes ou 
similares. Teor máximo de gordura permitido pela legislação, 
sem osso 

KG 80,00 
  

24 CEBOLA CABEÇA,Grupo1,subgrupo amarela,sem defeitos 
graves(talos grossos,brotados,podridão,mofados ou 
manchas negras) 

KG 130,00 
  

25 CENOURA, tamanho médio,sem defeitos 
graves(podridão,mole,deformação,ombros verdes ou 
roxos,lenhosas,rachadas,danos mecânicos ,murchas): 
Embaladas em sacos e postas em caixas de papelão ou 
plástico. 

KG 80,00 

  

26 CERA LIQUIDA 900 ML UND 70,00   
27 

CESTA DE LIXO PLASTICO, PEQUENO, SEM TAMPA, 8 
LITROS, INDIVIDUAL, TIPO COLTA SELETIVA:  UN 30,00 

  

28 CHÁ , CX COM 10 SACHÊ DE 16 G. CX 200,00   
29 CLORO ,EMBALAGEM DE 2L UNID 50,00   
30 COADOR DE CAFÉ TECIDO 100%ALGODÃO,TAMANHO 

NORMAL DE UMA GARRAFA DE 01LITRO UNID 50,00 
  

31 
COLHER DE SOPA, INOX,CABO PLÁSTICO:  UNID 48,00 

  

32 COLHER DESCARTAVEL,PCT COM 50 UN PCT 80,00   
33 COLHER GRANDE P/ ARROZ,INOX UND 8,00   
34 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO,200ML UNID 40,00   
35 COPO DESCARTAVEL 50 ML ,PCT C/100UNID,COM 

PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
COPOBRAS 

PCT 100,00 
  

36 COPO DESCARTAVEL,200ml COM QUALIDADE IGUAL 
OU SUPERIOR A COPOBRÁS PCT 2.100,00 

  

37 CORANTE COLORÍFICO ALIMENTÍCIO,a base de 
urucum.Embalagem  em pcte de 1kg ou 500g,com dados de 
identificação do fabricante,data de fabricação e peso 
liquido.:  

kg 30,00 

  

38 CREME DE LEITE,EMBALAGEM TETRA PAK DE 
200G,APRESENTANDO IDENFICAÇAODO 
PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE,PRAZO DE 
VALIDADE E PESO 

UND 80,00 

  

39 DESINFETANTE,2 lts,TRIPLICE AÇAO,LIMPA DESINFETA 
E PERFUMA,GERMICIDA E BACTERIANA,A BASE DE 
EUCALIPTO,EMBALAGEM 2000ML COM PADRAO DE 
QUALIDADE SIMILAR A TEIÚ. 

UNID 1.400,00 

  

40 
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML, NEUTRO 
,CONCENTRADO,DESENGORDURANTE COM PADRAO 
DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR AO YPÊ:  

UN 2.000,00 

  

41 
ESCOVA DE LAVAR ROUPAS COM BASE DE PLASTICO 
ANATÔMICO:   UN 70,00 

  



                
________________________________________________________________________                                                  
 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
               – ESTADO DE MINAS GERAIS – 
“JUSTIÇA E IGUALDADE. POVO FELIZ” 

2013/2016 
 Seção de Compras e Licitação  

_____________________________________________________________ 

RUA ARAÇUAÍ, S/N – CENTRO - TELEFAX: (33) 3738-1123 / 1228 – FRANCISCO BADARÓ – 
MG  CEP: 39.644-000 

E-mail:setor.licitacao@franciscobadaro.mg.gov.br 
 
 

42 
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM 
SUPORTE,MATERIAL PLASTICO E RESISTENTE:  UND 50,00 

  

43 ESPANADOR DE PÓ EM NYLON UNID 10,00   
44 ESPONJA DE LÃ,LOUÇA, DUPLA FACE,COM AGENTE 

ANTI BACTÉRIA. unid 900,00 
  

45 ESPONJA LÃ DE AÇO   FARDO COM 10 FARDINHOS  
COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BOMBRIL FARDO 60,00 

  

46 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO,obtida a 
partir do cereal limpo,desgeminado,sãos,isentos de materia 
terrosa e em perfeito estado de conservação,sem umidade 
ou ranço,embalagem de 1 kg 

KG 50,00 

  

47 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, obtida 
a partir do cereal limpo,desgeminado,sãos,isento de materia 
terrosa,e em perfeito estado de conservação,sem umidade 
ou ranço,embalagem de 1kg 

KG 50,00 

  

48 FECULA DE MANDIOCA(GOMA) de coloração branca, 
torrada, farinácea, em EMBALAGEM DE 01 KG e  
identificação de validade. 

KG 100,00 
  

49 FEIJAO,GRUPO BENEFICIADO; VARIEDADE SIMILAR AO 
CARIOQUINHA, TIPO 1,novo ,teor máximo de impureza de 
2%,constituído de grãos inteiros,sãos 

KG 800,00 
  

50 FILTRO DE BARRO CAPAC.DE 
10L,COMP.LARG.27,50CM,ALTURA 68CM,MATERIAL 
BARRO,03 VELAS. 

UND 15,00 
  

51 FLANELA PARA LIMPEZA ,40X61CM unid 50,00   
52 GARRAFA TERMICA 5L, CORPO EXTERNO EM 

POLIPROPILENO, FECHAMENTO ROSCA, COM ALÇA UN 5,00 
  

53 GARRAFA TERMICA COMUM 01L, COM 
TAMPA,DIMENSÕES 131X297X107MM. UN 15,00 

  

54 GOIABADA,PCT C/400G, APRESENTANDO MARCA 
,VALIDADE E PESO PCT 150,00 

  

55 GUARDANAPO,FOLHA SIMPLES21/22cm em embalagem 
contendo 50 und pct 520,00 

  

56 
ISQUEIRO com qualidade similar BIC:  UND 120,00 

  

57 JARRA PLÁSTICA,COLORIDA COM TAMPA,CAPACIDADE  
DE 2L UNID 15,00 

  

58 
LARANJA PÊRA EXTRA, apresentando grau de maturação 
que lhe permita suportar a manipulação e o transporte e não 
estar danificado por qualquer lesão física ou mecânica. 

KG 50,00 

  

59 LEITE CONDESADO, 395G,EMBALAGEM TERTA PARK 
CONTENDO VALIDADE ,PESO,E  MARCA UND 100,00 

  

60 LEITE UHT INTEGRAL, PASTEURIZADO,EMBALAGEM 
TETRA PAK DE 1LT..CONTENDO SELO MINISTERIO 
AGRICULTURA,IDENTIFICAÇAO ,MARCA  E VALIDADE 
PRODUTO,COM QUALIDADE SIMILAR A CEMIL. 

LT 80,00 

  

61 LIMPADOR DE  PISO (SIMILAR AZULIM) 1 LT LT 100,00   
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62 LIMPADOR DE USO GERAL (SIMILAR VEJA ) 500 ML Fr 300,00   
63 LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABREZA,COM CARNE 

NÃO MISTA ,FINA ,FIRME  EMBALAGEM PLASTICA 2,5 
KG TERMOSSELADA A VACO CONTENDO PESO 
,MARCA E VALIDADE DO PRODUTO 

KG 100,00 

  

64 LINGUIÇA TROPEIRA SUINA FINA KG 30,00   
65 LUVA LATEX,Luvas em látex 100% natural tam M e G, não 

estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura 
mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL. Totalmente 
impermeável á água e a outros fluídos.:  Superfície lisa.  

PAR 550,00 

  

66 MAÇÃ NACIONAL FUJI,,tamanho médio 120-150 gramas,: 
Separados por lotes homogêneos cor vermelha, insentas de 
cortiças, lesões cicatrizadas, manchas,danos mecânicos, 
rachadurasou lesões abertas. 

kg 150,00 

  

67 MACARRAO CORTADO: Com semola de trigo enrriquecido 
com ferro e acido fólico cor amarelo padrao embalagem de 1 
kg. Validade minima de 6 meses a contar da data de entrega 
. Padrao similar santa amalia 

KG 300,00 

  

68 MACARRAO ESPAGUETE ,N:0,cor amarelo padrao , 
Sêmola , embalagem de 1 Kg,conforme resolução RDC: 
nº263,de 22/09/2005. 

KG 200,00 
  

69 MACARRÃO PARAFUSO,COM OVOS,PCT 500G KG 1.000,00   
70 MAIONESE SACHÊ 200G CONTENDO MARCA ,PESO E 

VALIDADE DO PRODUTO UND 150,00 
  

71 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA,apresentando grau de 
maturação que lhe permita suportar a manipulação e o 
transporte e não estar danificado por qualquer lesão física 
ou mecânica. 

KG 100,00 

  

72 MARGARINA COM SAL,sem gorduras trans,podendo conter 
vitamina e outras substâncias permitidas,com aspecto, 
cor,sabor e cheiro próprios,: ,teor de gordura,60% de 
lipidios,validade minima de 5 meses a contar da data de 
entrega,embalagem plastica com tampa de 500g 

UNID 60,00 

  

73 MELANCIA,redonda, graúda, apresentando grau de 
maturação que lhe permita suportar a manipulação: e o 
transporte e não estar danificado por qualquer lesão física 
ou mecânica. 

kg 30,00 

  

74 MILHO DE CANJICA , doce grossa , misturado subgrupo 
despeliculada, classe vermelha, tipo 1,,pacote de 500g .: , 
prazo de validade e peso, conforme portaria RDC nº 109, de 
24/02/1989, do Ministério da Agricultura. 

PCT 100,00 

  

75 MILHO PARA PIPOCA, embalagem plástica atóxica de 500 
gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso. 

PCT 600,00 
  

76 MILHO VERDE ,LATA EM CONSERVA DE 200G,GRÃOS 
INTEIROSCONTENDO MARCA ,VALIDADE  E PESO DO 
PRODUTO 

UND 100,00 
  

77 MOLHO DE TOMATE SACHE DE 350G UND 200,00   
78 OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PLASTICA 9OO UND 800,00   
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ML 
79 

OVO DE GRANJA, tipo EXTRA, classe A, branco, caixa com 
30 dúzias, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso.:  

CX 4,00 

  

80 PÁ PARA LIXO DE METAL COM CABO LONGO DE 
MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO DE 50 CM. UNID 50,00 

  

81 PALHA DE AÇO,PCT 25G:  
 
 
 
 

PCT 50,00 

  

82 PALITO DE MADEIRA ROLIÇO CX COM 200 UND 20,00   
83 PANELA DE PRESSÃO 7L UND 2,00   
84 PANO DE PRATO,TECIDO 100% ALGODAO  MEDINDO 

70/50CM,ALVEJADO ,BORDAS COM ACABAMENTO EM 
OVERLOCK 

UNID 200,00 
  

85 PAPEL ALUMINIO,ROLO COM 7,5MX30CM UND 140,00   
86 PAPEL HIGIENICO FOLHA 

SIMPLES,MACIO,PICOTADO,NA COR BRANCA,NÃO 
RECICLADO,FRAGRANCIA NEUTRO COM PADRÃO DE 
QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A PERSONAL: 
Macio ,claro, fardo com 16 fardinhos de 4 rolos de 60m  
cada. 

FARDO 150,00 

  

87 PAPEL TOALHA BRANCO,FOLHA DUPLA PICOTADO 
TAMANHO 22,5/21,50CM PCT C0M 2 ROLOS    COM 60 
FOLHAS CADA 

Pct 40,00 
  

88 PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PCT 1.000,00   
89 

PEITO DE FRANGO CONGELADO: DE NO MÁXIMO 8%, 
ASDPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO, SEM MANCHA 
ESVERDEADA, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, 
LARVAS; DEVERÁ SER REGISTRADA NO IMA OU SIF , 
SER DE QUALIDADE LIMPA (SEM EXCESSO DE 
GORDURA E PELE ) , APRESENTAR APÓS DESGELO 
CONSISTÊNCIA FIRME  E COMPACTA , COLORAÇÃO 
AMARELO PARDO , BRILHO E ODOR SUAVE. 

Kg 200,00 

  

90 PILHA MÉDIA UNID 100,00   
91 PILHA PEQUENA AA UNID 100,00   
92 PILHAS GRANDE UNID 100,00   
93 PIPOCA DOCE PCT DE 10GR,SIMILAR CLICK, 

EMBALAGEM  VERMELHA UNID 5.000,00 
  

94 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 14 L,C/TAMPA UNID 15,00   
95 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 30L,C/TAMPA UNID 10,00   
96 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 4L,C/TAMPA. UNID 10,00   
97 PRATO DESCARTAVEL ,PACOTE C/ 10UND,21CM 

CADA.COM PADRÃO DE QUALIDADE SUPERIOR OU 
IGUAL A COPOBRÁS 

PCT 80,00 
  

98 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA DZ 50,00   
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99 REFRIGERANTE EMBALAGEM EM GARRAFA PET 
2LTS,COLA UNID 900,00   

100 REFRIGERANTE EMBALAGEM EM GARRAFA PET 
2LTS,GUARANÁ UNID 900,00 

  

101 REFRIGERANTE EMBALAGEM EM GARRAFA PET 
2LTS,LARANJA UNID 600,00 

  

102 REPOLHO,apresentando grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e o transporte e não estar 
danificado por qualquer lesão física ou mecânica. 

KG 150,00 
  

103 
RODO DE PÁSTICO,,MATERIAL RESISTENTE,CABO DE 
MADEIRA RESISTENTE E BORRACHA DE 60CM.:  UND 50,00 

  

104 RODO DE PLASTICO ,MATERIAL RESISTENTE,BABO DE 
MADEIRA RESISTENTE E BORRACHA DE 40CM UNID 130,00 

  

105 
RODO DE PLASTICO 30CM:  UNID 10,00 

  

106 SABAO EM  BARRA,NEUTRO,GLICERINADO cx com 50 
BARRAS,SIMILAR YPÊ CX 35,00 

  

107 SABÃO EM PÓ ,LAVA ROUPAS CONTENDO 
TENSOATIVO ,BIODEGRADAVEL,ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM DE PAPELÃO DE 500G, SIMILAR TIXAM 
YPê 

UNID 1.600,00 

  

108 SABONETE LIQUIDO CREMOSO ,: Sabonete líquido, Alta 
qualidade e consistência,Disponível em embalagens de 01 
L, fragrância de erva doce. 

LT 200,00 
  

109 
SABONTE 90G:  UNID 50,00 

  

110 SACO PARA LIXO 100L ,PRETO RESISTENTE PCT 1.000,00   
111 SACO PARA LIXO 15 LT,PRETO REFORÇADO. PCT 350,00   
112 SACO PARA LIXO 30L PRETO PCT 2.000,00   
113 SACO PARA LIXO 50L PRETO PCT 2.000,00   
114 SACOS BRANCOS PARA PANO DE PRATO EM TECIDO 

RESISTENTE UNID 200,00 
  

115 SACOS PARDOS Para pano de chão em tecido mais 
resistente UNID 380,00   

116 SAL REFINADO IODADO: Com fermentação uniforme e 
cristais brancos,com no minimo de 98,5% de cloreto de 
sodio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 10mg e 
no maximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a 
legislação Fedederal especifica,sem impurezas e materias 
terrosas,embalgem plástica de 1kg. 

KG 100,00 

  

117 SALSICHA, TIPO HOT DOG: Preparada com carnes 
bovina/suina,com no maximo de 2% de amido,aspecto 
caracteristico , cor propria,sem manchas pardacentas ou 
esverdeadas,odor e sabor proprio,com adiçaõ de agua ou 
gelo de no maximo 10% e acondicionada em embagem 
plastica transparente atóxica,a vacuo,disposta em caixa de 
papelão reforçada, contendoem seu rótulo:especie do 
produto,embalagem,validade e peso,devendo ser registrado 
junto ao IMA ou SIF.Embalgem de 3kg. 

KG 100,00 
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118 SUCO CONCENTRADO,GARRAFA DE 500ML,SABOR 
MANGA UNID 100,00   

119 SUCO CONCENTRADO,GARRAFA DE 500ML,SABOR 
MARACUJÁ UNID 100,00 

  

120 SUCO,PCTE DE 340G,CAPACIDADE P/2L PCTE 150,00   
121 

TEMPERO COMPLETO, sem adição de pimenta do reino, 
embalagem plástica atóxica de 1KG, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso.:  

kg 50,00 

  

122 TOMATE EXTRA, frescos,grau de maturidade médio,estar 
intactos,livres de rachaduras,cortes e esmagamento.Não 
devem conter em  sua superfície externa:terra,umidade e 
aspecto pegajoso.: Tamanho médio á grande,embalados em 
sacos. 

KG 80,00 

  

123 TORNEIRA PLASTICA DE  FILTRO MARRON,QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A HERC. UNID 50,00 

  

124 VARAL DE ROUPA,EM PLÁSTICO,10M DE COMP. UNID 50,00   
125 VASSOURA DE GARI UNID 1.200,00   
126 VASSOURA DE NYLON V7 UNID 50,00   
127 VASSOURA DE NYLON V9 UNID 120,00   
128 VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO DE 

MADEIRA,RESISTENTE FIXADO AO CORPO ATRAVÉS 
DO REVESTIMENTO COM FOLHAS DE FLANCHES 

UNID 100,00 
  

129 VEJAX,EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02L. UNID 200,00   
130 VELAS PARA FILTRO,CERÂMICA 

MICROPOROSA,CONTENDO PADRÃO DE QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A SANTO ANDRÉ 

UNID 100,00 
  

 VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 

VALOR POR EXTENSO: R$ 

LOCAL E 
DATA 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

 
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ/MG, CNPJ nº 18.051.524/0001-77, 

com sede na Rua Araçuaí, S/N, Centro, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. 
Antonio Sergio Mendes, CPF nº 026.446.476-14,e a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXXX, sediada 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a seguir denominada FORNECEDOR, neste ato 

representada por XXXXXXXXXX, CPF nº  XXXXXXXXXX,  resolvem firmar a 

presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do Decreto Municipal 
n°078/2014, conforme o Processo Licitatório n° 012/2014, Pregão Presencial 
n°06/2014 e  mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 

O objeto da presente é o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE 
LIMPEZA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS 
DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS” conforme descrições constante no relatório 

de Ata de Registro de Preço em anexo. 

 

I - DO PRAZO: 

1 O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias úteis para retirada da Nota de 

Empenho/Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, contados 
da convocação quando efetiva a contratação. 
 

II – DA VIGÊNCIA: 

1 O Registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da 

Ata de Registro de Preços. 
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III - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

1  Realizada a entrega dos produtos o FORNECEDOR emitirá a fatura, 

sendo que o Município terá até 30 (trinta) dias após a entrega do documento 

fiscal  eletrônico,para efetuar o pagamento do fornecimento, o que será feito pelo 

Diretor Municipal de Administração e Finanças do Município de Francisco 

Badaró /MG, por processo legal. 

2 O FORNECEDOR deverá encaminhar as notas Fiscais Eletrônicas à 

Divisão de Compras que as receberá provisoriamente, para posterior 

comprovação de conformidade dos produtos com sua exata especificação, da 

proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade 

dos objetos, mediante recibo. 

3 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será 

liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a 

comprovação do comprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 

exigidas. 

4 Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR sem que este 

apresente, previamente, a certidão de Débito – CND, expedida pelo INSS e o 

Certificado de Regularidade do FGTS, em original ou cópia autenticada. 

5 Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado. 

 

IV – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

São condições de execução da presente Ata de Registro de Preços: 

1    O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano.  

2  O Fornecedor  Registrado deverá efetuar a entrega dos produtos, no prazo 
de 10 (dez) dias a contar do Pedido de Material, no Almoxarifado da Prefeitura 

Municipal  do Município de Francisco Badaró. 

3    A Ata de Registro de Preços não poderá ser objeto de cessão, transferência 

ou subcontratação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

4      O Fornecedor Registrado obriga-se a manter, durante toda a vigência da 

Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
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licitação, devendo comunicar ao Município, imediatamente, qualquer alteração 

que possa comprometer a manutenção das exigências da Ata de Registro de 

Preços. 

5 A tolerância do Município de Francisco Badaró com qualquer atraso ou 

inadimplemento por parte do fornecedor registrado não importará, de forma 

alguma, em alteração da Ata de Registro de preços ou novação, podendo o 

Município exercer seus direitos a qualquer tempo. 

6 O fornecedor registrado é obrigado a substituir, de imediato, às suas 

expensas, o objeto do contrato em que se verificar(em) vícios, defeitos, 

incorreções e outros. 

7 Os produtos não perecíveis  deverão ter prazo de validade mínima de 6 

meses, a contar da data da Entrega. 

 

V - DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis:  

1.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor Registrado e a 

retribuição do Município de Francisco Badaró para a justa remuneração do 

fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de Preços. 

1.2 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, 

implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso. 

1.3 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor 

Registrado, este deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro 

da Ata de Registro de Preços, por meio de apresentação de planilha (s) 

detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação 
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atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, 

bem como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais 

de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc) que comprovem que o 

registro dos preços tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 

1.4 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 

Francisco Badaró, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio 

econômico-financeiro do Registro de Preços, sem prejuízo da Municipalidade. 

1.5 Fica facultado ao Município de Francisco Badaró realizar ampla pesquisa 

de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens 

anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor 

Registrado. 

1.6 A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida 

após analise técnica e jurídica do Município de Francisco Badaró, porém 

contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no 

Protocolo Geral do Município. 

1.6.1 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 

analisadas, O Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento, e 

os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

1.6.2 O Fornecedor Registrado deverá, quando autorizada a revisão dos 

preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho 

complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e 

correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo 

do pedido de revisão. 

1.6.3 A planilha de composição de custos  deverá ser apresentada juntamente 

com a proposta. 

 

VI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

    São obrigações das partes: 

  I - DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
a)  Intervir no fornecimento dos produtos, nos casos e condições previstos 

em lei; 
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b) Registrar as ocorrências de inexecução do Ata de Registro de Preços por 

culpa do Fornecedor Registrado para fins de cancelamento da Ata de Registro 

de Preços. 

 II – DO FORNECEDOR REGISTRADO: 
1 Fornecer o material a contar da publicação do extrato da mesma no Diário 

Oficial, na forma e condições aqui fixadas, mediante requisição do Município de 

Francisco Badaró/MG, devidamente assinada pela autoridade responsável, em 

conformidade com o Edital e demais informações constantes deste Pregão 

nº06/2014. 
2 - Entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas no Edital e em 

consonância com a proposta respectiva, responsabilizando-se por eventuais 

prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida na 

Ata de registro de Preço; 

.3 - O Fornecedor deverá fornecer o produto no prazo de 10 (dez) dias contados 

do recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pelo Município de 

Francisco Badaró/MG e deverá ser entregue na Rua Araçuaí,s/nº,Centro, 

Francisco Badaró -MG, Almoxarifado da prefeitura Municipal, ressalvados os 

motivos de força maior. 

.4 - Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos 

os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes 

deste instrumento; 

.5 - Substituir, sem ônus para o Município, os produtos devolvidos em razão de 

divergências entre o material entregue e as especificações contidas neste Edital, 

sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis; 

.6 - Cumprir durante toda a execução do contrato as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, bem como apresentar, a cada fatura, comprovação de regularidade 

perante a Seguridade Social (FGTS e INSS); 

.7 - Apresentar, durante todo o prazo de vigência do contrato, à medida que 

forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos 

documentos;  
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.8 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da sua execução; 

.9 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pelo Município de Francisco Badaró/MG, referentes à forma de 

fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas 

neste instrumento; 

.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 

cujas exigências se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao 

mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 

quando da execução do fornecimento e da garantia; 

.11 - Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de 

correspondência; 

.12 - Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) 

nos quantitativos registrados, sempre nas mesmas condições estipuladas neste 

contrato; 

13 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 

obrigações assumidas neste presente contrato. 

VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

1 É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos 

licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal 

nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. 

2  A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, 

devendo constar na mesma o número do Processo Licitatório e/ou 

número do contrato. 

3 A Divisão de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de 

empenho que deverá conter a autorização do Ordenador de despesa. 
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VIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1 Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas 

neste contrato por culpa da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá aplicar-

lhe as penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de 

licitar e contratar com o CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

2 Se a CONTRATADA deixar de  entregar  documentação  exigida  para  o  

certame, apresentar documentação  falsa, ensejar o retardamento da execução 

do objeto, não mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  

contrato,  comportar-se  de modo  inidôneo ou cometer  fraude  fiscal,  ficará  

impedida de  licitar e contratar com a Administração Pública, na forma prevista 

no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do  encaminhamento  do  caso  ao  

Ministério  Público  para  a  aplicação  das  sanções criminais  previstas  nos  

artigos  89  a  99  da  referida  Lei,  salvo  superveniência comprovada de motivo 

de força maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE.  

3 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o  descumprirem  total  ou  

parcialmente  os  contratos administrativos e as atas de registro de preço 

celebradas com a Prefeitura Municipal de Francisco Badaró/MG, serão aplicadas 

as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de  junho de 

1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o 

contraditório e a ampla defesa.   

I Advertência escrita- comunicação formal  de  desacordo  quanto  à  

conduta  do fornecedor  sobre  o  descumprimento  de  contratos  e  outras  

obrigações  assumidas,  e  a determinação da adoção das necessárias medidas 

de correção; 

II Multa - deverá observar os seguintes limites máximos:  
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a)  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 

o valor do fornecimento ou serviço  não  realizado,  ou  sobre a  etapa  do  

cronograma  físico de  obra não cumprida;  

b)  10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em 

caso de recusa do adjudicatário em efetuar a garantia contratual; 

c)  20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não 

realizada, no caso de atraso superior  a  30  (trinta)  dias,  ou  entrega  de  objeto  

com  vícios  ou  defeitos ocultos  que  o  torne  impróprio  ao  uso  a  que  é  

destinado,  ou  diminuam-lhe  o  valor  ou, ainda, fora das especificações 

contratadas;  

III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Francisco Badaró/MG, por  prazo  

definido  no  Art.   87, Inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de  junho de 1993; 

IV  -   Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação  do  fornecedor  perante  a  

própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que será concedida sempre que 

o contratado  ressarcir com a Prefeitura Municipal de Francisco Badaró/MG 

pelos prejuízos  resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o 

disposto Art.   87, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de  junho de 1993; 

§ 1º     O valor da multa aplicada nos  termos do  inciso  II deste cláusula, será 

descontado dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal ou 

cobrado judicialmente.   

§ 2º   As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por 

provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no 

contrato.   

§  3º  As  sanções  previstas  nos  incisos  I,  III  e  IV  desta  cláusula  artigo  

poderão  ser aplicadas cumulativamente à prevista no  inciso  II, assegurado o 

direito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
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IX - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO: 

1       Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no edital; 

2      Informar ao FORNECEDOR o nome do funcionário responsável pela 

assinatura das autorizações de fornecimento, pela conferencia e analise do 

material. 

 

X - DO FORO: 

1 Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ata, elegem as 

partes, o foro da Comarca de Minas Novas/MG, renunciando desde já a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, segue assinada pelas partes em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma. 

 

Município de Francisco Badaró, ____ de _____ de 2013. 

 

 
____________________________________ 

ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
 
 

___________________________________ 
    FORNECEDOR REGISTRADO 

 

 
 
TESTEMUNHAS 
 
 1---------------------------------------------------------------- CPF---------------------------- 
 
2----------------------------------------------------------------- CPF---------------------------- 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 
 
 

PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº __________________________, por intermédio de seu representante legal 

Sr.(a) ________________________________________, portador do Documento de 

Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ 

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação 

como ____________________________ (incluir a condição da empresa: Micro 

Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 

123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 

citada lei.  

 

       Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, 

para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, 

estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

(Observação 1: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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(Observação 2: Esta declaração deve ser entregue ao pregoeiro, no momento do 
credenciamento, fora dos envelopes “proposta” e “habilitação”) 
 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 

 
 
PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

____________________________________________,CNPJ____________________, 

sediada ________________________________________________ , por intermédio 

de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 06/2014, 

DECLARA expressamente que : 

 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos 

neste Edital. 

 

 

_______________________ , ______ de ___________ de 2014. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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OBSERVAÇÃO: 
 
ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO 
INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO, FORA 
DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO. 
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 ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII 
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

A empresa ................................................., inscrito no CNPJ 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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

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

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 
 
 
PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 
 

 

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .............................., portador (a) da 

Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação 

instaurada pela Prefeitura Municipal de Francisco Badaró/MG, na modalidade Pregão, 

na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular 

propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, 

inclusive assinar contratos. 

 

 

................, ......... de .................................. de 2014. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 
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ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 

 
PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 
 

 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

(nome da empresa).............CNPJ nº........................ (endereço completo)..........., 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(local e data) 

 

Assinatura 

 

 

(RG do declarante) 

 
 
 


