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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino torna 
público, para conhecimento dos interessados, que às 
08h30min do dia 30/01/2018 nesta cidade, será realizada a 
sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo 
a proposta comercial e documentação de habilitação para o 
Pregão Presencial Nº 005/2018, do tipo "MENOR PREÇO", 
Critério de julgamento menor preço por item, que reger-se-
á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, pela 
Lei 8.666/93, e suas alterações e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital e seus anexos. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a Aquisição de 
gêneros alimentícios para Creche, Escolas Municipais, 
Assistência Social, CEFAAC, Secretária Municipal de 
Administração, Educação e Saúde, conforme Anexo I. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1- Poderão participar da presente licitação os 
interessados que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à 
documentação. 
 
2.2 - Não poderão participar deste pregão os interessados 
que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, 
de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam 
cumprindo suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com o Município, ou 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, bem como licitantes que se 
apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 
 
2.3 – Os itens ora licitados são destinados exclusivamente 

para empresas que estejam na condição de ME e EPP, 

conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147 de 07 

de agosto de 2014.  

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, 
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providências ou impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no 
endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo 
ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03(Três) 
dias úteis. 
 
3.1.1  Caso seja acolhida a petição contra o ato 
convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
 
3.2  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. 
 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  A licitante deverá se apresentar para 
credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante 
devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório. 
 
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante 
que será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos 
e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
 
4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta 
dos seguintes documentos: 
 
I - documento oficial de identidade; 
 
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na 
forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no 
caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente 
ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal 
investidura (Anexo II). 
 
4.4  Caso a procuração seja particular, deverá ter firma 
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reconhecida e estar acompanhada dos documentos 
comprobatórios dos poderes do outorgante, como contrato 
social/alteração contratual e cópia do documento de 
identidade de quem recebe poderes. 
 
4.5  Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de 
pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será 
efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial 
no exercício atual e deverá ocorrer quando do 
credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da 
Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
4.6 Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação 

do Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 

CCMEI. 

4.7  A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos 
documentos de credenciamento impedirá a participação do 
representante da licitante na sessão, para fins de 
apresentação de lances. 
 
4.8  O representante poderá ser substituído por outro 
devidamente credenciado. 
 
4.9  Não será admitida a participação de um mesmo 
representante para mais de uma empresa licitante. 
 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
5.1. – No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste 
Edital, cada licitante entregará ao Pregoeiro e seus 
auxiliares: 
 
a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme Anexo III (a referida 
declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 
b) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial 
(ENVELOPE Nº 01); e 
 
c) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação 
(ENVELOPE Nº 02) 
 
5.2. – Declarado encerrado o credenciamento pelo 
Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes. 
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6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1  Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de 
documentos, a saber: “Proposta de Preço” e “Habilitação”. 
 
6.2  Os conjuntos de documentos relativos à proposta de 
preço e à habilitação deverão ser entregues separadamente, 
em envelopes fechados, rubricados e identificados com o 
nome da licitante, o número e, respectivamente, os títulos 
dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de 
Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
 I - envelope contendo os documentos relativos à 
Proposta de Preço: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO-MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
LICITANTE:_______________________________________ 
ENVELOPE Nº1 (PROPOSTA DE PREÇO) 
 
  II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
       
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO-MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
LICITANTE:_______________________________________ 
ENVELOPE Nº2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
     
6.3  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. 
 
6.4  Não serão aceitos documentos apresentados por meio 
de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-
símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, 
desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 
ilustração das propostas de preços. 
 
6.5  Os documentos necessários à participação na presente 
licitação, compreendendo aqueles referentes à proposta de 
preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. 
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6.6  Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato 
superveniente, de caráter público que impeça a realização 
deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil 
subseqüente, independentemente de nova comunicação. 
 
7 – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 1 
 
7.1. –São requisitos da proposta de preço: 
 
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número 
e a modalidade da licitação deste Edital, devendo 
preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, 
número de telefone, número de fax da empresa licitante e 
dados bancários. 
b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou 
representante devidamente qualificado; 
c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo 
IV deste edital; 
d) conter a marca dos itens cotados, exceto para frutas, 
verduras. 
e) Apresentação de amostras dos produtos conforme disposto 
na clausula 17;  
f) 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; 
 
g) prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos 
a contar do recebimento da ordem de fornecimento; 
 
h) 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. 
 
7.2. Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e 
totais, prevalecerão os primeiros, e entre os valores 
expressos em algarismos e por extenso, serão considerados 
estes últimos, devendo o Pregoeiro proceder às correções 
necessárias. 
 
7.3. Os preços propostos serão de exclusiva 
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responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
7.4. Critério de aceitabilidade das propostas: 
 
7.4.1. Serão desclassificadas as cotações que ofereçam 
preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais 
licitantes, e que desatenderem ao definido neste Edital. 
 
7.4.2. Existindo discrepância entre os valores unitários e 
totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância 
entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá 
este último. 
 
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 
 
8.1 - A documentação relativa à habilitação consistirá de: 

8.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 

seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade 

de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 

administradores; 

8.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – 

MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído 

pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor 

Individual – CCMEI; 

8.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

8.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão ou entidade competente; 

8.1.6 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) atualizado; 
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8.1.7 - Prova de Inscrição na Secretaria de Estado da 
Fazenda (Inscrição Estadual); 
 
8.1.8 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 
prova de regularidade perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
– RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 
PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014; 

8.1.9 - Certificado de Regularidade de Situação perante o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou documento 

equivalente que comprove a regularidade; 

8.1.10 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) 
provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho; 
 
8.1.11 - Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal 
e Estadual, referente ao domicílio da empresa; 
 
8.1.12 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, 
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
 
8.1.13 - Alvará de Autorização de Localização e 

Funcionamento. 

8.1.14 - Alvará de Autorização Sanitária do 

Estabelecimento, expedido pela Secretaria de Saúde do 

Município onde os produtos serão adquiridos.  

8.1.15 – Certificado de Registro junto ao IMA  (Instituto 

Mineiro de Agropecuária ou S.I.F. (Serviço de Inspeção 

Federal)  junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do Brasil. 

8.1.16 - Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, 

de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V); 

8.1.17 - Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do 
Art. 7º, da Constituição Federal (Anexo VI); 
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8.1.18 - Declaração expressa de que concorda com todos os 

termos deste Edital (Anexo VII); 

8.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos 

apresentados para habilitação deverão estar em nome do 

licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 

endereço respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for 

filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da 

matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

8.3 - Todos os documentos deverão ter vigência até o dia 

previsto para realização do pregão; inexistindo esse 

prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, 

contados de sua expedição. 

8.4 - Os documentos acima mencionados poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente ou servidor da 
Administração, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.    
 
8.5 - As empresas participantes que não apresentarem a 

documentação exigida, incompleta ou incorreta, serão 

inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 
 
9.1. Verificada a conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor 
mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por 
cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até 
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a proclamação do vencedor. 
 
9.2. – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas 
condições definidas no subitem anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
9.3. – No curso da sessão, os autores das propostas que 
atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidados, individualmente, a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, 
a partir do autor da proposta classificada de maior preço, 
até proclamação do vencedor. 
 
9.4. – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem 
preços iguais, será realizado sorteio, para determinação 
da ordem de oferta dos lances. 
 
9.5. – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento 
em que for conferida a palavra à licitante, na ordem 
decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda 
a ordem de classificação. 
 
9.6. Na sucessão de lances, a diferença de valor não 
poderá ser inferior a 1 % (hum por cento) do valor 
unitário do item. 
 
9.7. – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
9.8. – Serão desconsideradas quaisquer alternativas de 
preço ou qualquer outra condição não prevista neste 
edital. 
 
9.9. – Não poderá haver desistência dos lances já 
ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades previstas neste Edital. 
 
9.10. – A desistência em apresentar lance verbal, quando 
convocada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da 
Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas. 
 
9.11. – Caso não se realize lance verbal será verificado a 
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conformidade entre a proposta escrita de menor preço por 
item e o valor estimado para a contratação, podendo o 
Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que 
seja obtido preço melhor. 
 
9.12. – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á 
quando, convocadas pelo Pregoeiro, as Licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
9.13. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem 
classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME 
ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta 
apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) 
superior à melhor proposta, estará configurado o empate 
previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 
9.13.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
 
9.13.1.1 – a ME ou EPP mais bem classificada será 
convocada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço 
inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no 
certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de 
desempate; 
 
9.13.1.2 – apresentada nova proposta, nos tempos do 
subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, 
será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão; 
 
9.13.1.3 – não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas, as demais ME ou EPP remanescentes cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput 
desta condição, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito. 
 
9.13.2 – No caso de equivalência dos valores apresentados 
pelas ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido 
no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
 
9.14 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos 
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na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de 
lances. 
 
9.15 – Será considerado vencedor, o licitante que ao final 
da disputa de lances, observadas as disposições da Lei 
Complementar nº 123/2006, ofertar o menor preço. 
 
9.16 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor 
mais baixo, comparando-o com os valores consignados em 
Planilhas de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
       
9.17 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de 
preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a 
Licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com o preço de mercado e que 
ofertar o menor preço por item. 
 
9.18 – Será desclassificada: 
 
a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou 
manifestamente inexeqüível. 
 
9.19 – Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata 
circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, das propostas 
escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para 
habilitação e dos recursos interpostos. 
 
9.20 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo 
excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do 
objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro. 
 
9.21 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão 
Pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 
 
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 
 
10.1. – Concluída a fase de classificação das propostas, 
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será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do licitante 
cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
 
10.2. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias 
legíveis, autenticadas em cartório competente ou por 
servidor designado para o pregão. 
 
10.3 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação 
exigida para a habilitação, inclusive os documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
 
10.3.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente apresentar preço inferior ao menor preço 
ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização 
fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
 
10.3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento 
apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente 
concedidos. 
 
10.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo 
previsto neste item, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
10.4 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia 
previsto para realização do pregão; inexistindo esse 
prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, 
contados de sua expedição. 
 
10.5 – Se o detentor da melhor proposta desatender às 
exigências previstas neste Edital será inabilitado, e o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e procederá à 
habilitação do licitante seguinte, na ordem de 
classificação, repetindo esse procedimento, 
sucessivamente, se necessário, até apuração de uma 
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proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante 
vencedor. 
 
10.5.1 – O pregoeiro negociará diretamente com o 
proponente, para obtenção de melhor preço. 
 
10.6. Da sessão de Pregão lavrar-se-á ata 
circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo 
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das 
licitantes presentes que assim o desejarem. 
 
10.7. Verificando-se, no curso da análise, o 
descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus anexos, a proposta será desclassificada. 
 
10.8. Em caso de divergência entre informações contidas em 
documentação impressa e na proposta específica, 
prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre 
informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e 
em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão 
às primeiras. 
 
10.9. Os envelopes contendo os documentos relativos à 
habilitação das licitantes não declaradas vencedoras 
permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, 
até que seja formalizada a assinatura do Contrato pela 
licitante vencedora. Após este fato, ficarão por vinte 
dias correntes à disposição das licitantes interessadas. 
Findo este prazo, sem que sejam retirados, eles serão 
destruídos.  
 
11 – DA ADJUDICAÇÃO 
 
11.1. – Constatado o atendimento das exigências fixadas no 
Edital, a Licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto do certame. 
 
11.2. – A licitante vencedora deverá apresentar em 02 
(dois) dias úteis, após a adjudicação, a planilha de 
custos e formação de preços recomposta em função do valor 
vencedor na etapa de lances. 
 
11.3. Ao final da sessão não havendo a manifestação de 
interposição de recursos, será feita, pelo Pregoeiro, a 
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adjudicação à licitante declarada vencedora do certame 
sendo, em seguida, encerrada a reunião. Posteriormente, o 
processo, devidamente instruído, será encaminhado ao 
Prefeito Municipal, para homologação e contratação. 
 
11.4. – A adjudicação do objeto desta licitação será pelo 
menor preço por item. 
 
11.5. – Em caso de desatendimento às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar com o 
proponente, para que seja obtido o melhor preço. 
 
11.6. – 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 no 
prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo 
da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata 
do processo, em secretaria. 
 
12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. – Tendo o licitante manifestado, motivadamente, a 
intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela 
o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das 
razões de recurso. 
 
12.2. – As demais licitantes, já intimadas na sessão 
pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
corridos para apresentarem as contra-razões, que começará 
a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos, em secretária. 
 
12.3. – A manifestação na sessão pública e a motivação, no 
caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos 
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recursos. 
 
12.4. – As razões e contrarrazões do recurso deverão ser 
encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço 
mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 
12.5. – O início da contagem dos prazos, bem como seu 
término, dar-se-á sempre em dias úteis. 
 
12.6. – A falta de apresentação de razões, mencionadas no 
subitem 12.1., importará a decadência do direito de 
recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame 
à licitante vencedora. 
 
12.7. – O acolhimento do recurso importará a invalidação, 
apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.8. – A decisão proferida em grau de recurso será 
definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante 
publicação na Imprensa Oficial do Município. 
 
12.9. – Não serão conhecidas as contra-razões a recursos 
intempestivamente apresentadas. 
 
13 – DO RECEBIMENTO 
 
13.1. – Os produtos deverão ser entregues nos locais 
estabelecidos no anexo I deste edital. 
 
13.2. – A cada entrega dos produtos, o recebimento do 
mesmo dar-se-á, através de vistoria realizada por 
funcionário desta Prefeitura. 
 
13.3. – A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve 
ser emitida pela empresa participante do certame, em nome 
da Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino e deverá, 
obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
 
14 - DOS ENCARGOS 
 
14.1 - Incumbe à CONTRATANTE: 
 
14.1.1 - Conferir as especificações e receber o material 
objeto deste edital; 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – 39.245-000 
CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com 

 

14.1.2 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora, 
conforme Nota de Empenho; 
 
14.2 -  Incumbe à Licitante CONTRATADA: 
 
14.2.1 - Entregar os produtos, parceladamente, por sua 
exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas 
condições, nos locais estabelecidos no anexo I a este 
edital, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar 
da data do recebimento da ordem de fornecimento; 
 
14.2.2 - Substituir o produto que estiver com a data de 
validade vencida e ou sem condições de consumo, quando da 
entrega dos mesmos ou quando for utilizado e a Prefeitura 
Municipal identificar defeitos de fabricação. 
 
15. DA EXECUÇÃO 
 
15.1 A Licitante vencedora fica obrigada a 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. 
 
16. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
16.1 Os produtos objeto do presente edital serão 
fornecidos pelo preço constante na proposta da licitante 
vencedora. 
 
16.2 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias 
após o recebimento dos produtos cuja entrega é imediata. 
Mensalmente, entre os dias 10 (dez) e 20 (vinte) do mês 
subseqüente à data do recebimento dos produtos cuja 
entrega é parcelada.  
 
17. DAS AMOSTRAS 

 17.1 – A (s) empresa (s) classificada (s) em primeiro 

lugar durante a sessão de lances, deverá protocolizar 

amostras dos produtos constantes do Anexo I do Edital, em 

embalagens distintas e fechadas.  

17.2 – Deverão ser apresentadas, para cada item amostras 

idênticas ao produto ofertado, em embalagem original, 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – 39.245-000 
CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com 

 

sendo uma única marca para cada item, não sendo permitida 

a substituição durante o contrato de fornecimento. As 

amostras enviadas não serão devolvidas, nem ressarcidas.  

17.2.1 - Deverão ser apresentados os Laudos Bromatológicos 

emitidos por laboratórios oficialmente credenciados, com 

data de emissão não superior a 6 (seis) meses da data de 

entrega das amostras e ficha técnica expedida pelo 

responsável técnico do produto, os quais serão analisados 

pelo Serviço de Nutrição da Secretaria Municipal de 

Educação, responsável pela alimentação escolar, para os 

itens: 28,29,30,31,32,52 e 87. 

17.2.2 – Todos os produtos ofertados deverão estar de 

acordo com a legislação pertinente/vigente em espécie, e a 

qualquer momento a Secretaria Municipal de Educação poderá 

determinar a realização de testes laboratoriais e 

microbiológicos, a fim de comparar a qualidade e a 

características dos produtos entregues.   

17.3 – A não apresentação das amostras ou apresentação de 

amostras em desacordo com as exigências do subitem 17.2 

deste Edital, referentes a um item, implica na 

desclassificação, sendo, ainda, também, desclassificadas:   

a - As propostas comerciais (preços) que não atenderem às 

exigências deste Edital, inclusive em caso de não 

apresentação e/ou reprovação das amostras solicitadas.   

b- As propostas cujas especificações técnicas não forem 

apresentadas e/ou forem reprovadas, nos termos deste 

Edital. 

17.4 - As amostras apresentadas pelos licitantes, conforme 

item  17, subitem 17.2, 17.3, deste Edital, serão 

submetidas a análise que será realizada pelo Serviço de 

Nutrição  da Secretaria Municipal de Educação, com 

expedição de Laudos Técnicos. 

17.5 - Condições de análises de amostras:   

17.5.1 Os produtos ofertados serão submetidos às análises 

e avaliação de acordo com os parâmetros citados abaixo e 
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ficam desde já cientes os licitantes de que os produtos  

considerados insatisfatórios em qualquer das análises 

serão automaticamente  desclassificados. 

17.5.2 - O Serviço de Nutrição da Secretaria Municipal de 

Educação expedirá Laudo Técnico após análise das amostras 

apresentadas, que deverão ser entregues à Comissão de 

Licitação em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento 

das amostras. 

17.5.3 – Ocorrendo a Aprovação/Reprovação do produto 

apresentado, tal fato será comunicado ao licitante 

classificado em primeiro lugar em até 02 (dois) dias 

úteis. 

17.5.4 – Caso a empresa classificada em primeiro lugar não 

entregue as amostras solicitadas ou, ainda, entregue 

amostra fora das especificações previstas neste Edital, 

terá sua proposta desclassificada quando, então, será 

facultado convocar a (s) empresa (s) remanescente (s), 

obedecida a ordem de classificação, para a apresentação de 

amostra para verificação. 

18- DAS PENALIDADES 
 
18.1 Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo 
justificado, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 
20% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da 
sanção administrativa de suspensão temporária do direito 
de licitar pelo prazo de até cinco anos. 
 
18.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições 
fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do 
contrato e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
ao contratado as seguintes sanções: 
 
18.2.1 - advertência; 
 
18.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, 
nos casos: 
 
a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
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b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia 
autorização formal da Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual, inclusive, no 
caso de atraso na entrega do produto. 
 
18.3 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. 
 
18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação. 
 
18.5. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por 
meio de guia própria ao Município de Presidente Juscelino, 
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data 
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos 
das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão 
à conta da dotação orçamentária nº:  
 
00769-100/ 02050030.0824405952.463.33903000000.100� 
00679-100/ 02040020.1545205752.100.33903000000.100� 
00047-100/ �02010010.0412200212.008.33903000000.100  
00370-102/ 02030010.1012204382.345.33903000000.102 
00848-100/ 02050040.0824305692.420.33903000000.100 
00246-100/ 02020010.1236104272.055.33903000000.100� 
00262-101/ 02020010.1236501852.208.33903000000.101 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela 
elaboração ou pela apresentação de documentação referente 
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ao presente Edital. 
 
20.2  A apresentação das propostas implicará na plena 
aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
20.3  Na contagem dos prazos estabelecidos neste 
Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem 
prazos em dia de expediente na Prefeitura. 
 
20.4  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. 
 
20.5  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. 
 
20.6 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. 
 
20.7  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.   
 
20.8. - A homologação do resultado desta licitação não 
implicará em direito à aquisição. 
 
20.9  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. 
 
20.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões 
oriundas do presente Edital, será competente o juízo da 
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Comarca de Curvelo/MG. 
 
20.11 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. 
 
20.12. 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 Dr. Paulo Salvo, 150, Centro, 
Presidente Juscelino, até 05 (cinco) dias anteriores à 
data de abertura da licitação. Demais informações poderão 
ser obtidas pelos telefones (38) 3724-1239 ou email: 
licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br. 
 
20.13  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
20.14  Fazem parte integrante deste Edital: 
 
1 Anexo I – Descrição do Objeto; 
2 Anexo II - Modelo de credenciamento; 
3)Anexo III - Modelo de Declaração de que cumpre os 
requisitos de Habilitação; 
4)Anexo IV - Planilha de Apresentação de Propostas; 
5)Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato 
Superveniente; 
6)Anexo VI – Modelo de Declaração que não emprega menor; 
7 Anexo VII - Modelo de Declaração de Concordância com os 
Termos do Edital; 
8)Anexo VIII – Minuta de contrato de fornecimento. 
 
 
Presidente Juscelino (MG), 12 de janeiro de 2018. 
 
 
 

________________________ 
Ricardo de Castro Santos 

Pregoeiro 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br
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ANEXO I AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
PROCESSO Nº 006/2018 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para Creche, 
Escolas Municipais, Assistência Social, CEFAAC, Secretaria 
de Administração, Educação e Saúde. 
 
Motivação: Devido à necessidade em adquirir produtos para 
confecção da merenda escolar e lanches dos servidores 
municipais. 

 
Item Especificação Unidade Marca/Modelo Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01  ABOBORA JAPONESA   KILO   1.340,0000   

02 

 ACHOCOLATADO EM PO Achocolatado em pó  a 
base de cacau em pó  enriquecido com vitaminas 
b3  b2  b6  b1  a e d  Acondicionado em 
embalagens de 800 gramas  (Toddy ou de 
qualidade Equivalente ou Superior ) 

UNITÁ  890,0000   

03 

 ACUCAR CRISTALIZADO De 1ª qualidade  na cor 
branca  sacorose de cana de açucar  embalagem 
de 5 kg  contendo data de fabricação e prazo de 
validade  

PACOT  1.170,0000   

04 
 ACUCAR REFINADO De 1ª qualidade  sacarose 
de cana de açucar refinada- pacote com 1 kg  

PACOT  60,0000   

05 
 ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO - FRASCO 
COM 200 ML   

UNITÁ  8,0000   

06 
 AMENDOIM CRU contendo 500 gramas  com 
identificação do produto  marca do fabricante data 
de fabricação e prazo de validade 

UNITÁ  268,0000   

07 
 AMIDO DE MILHO  TIPO MAISENA  EM 
EMBALAGEM DE 1 KG  

UNITÁ  150,0000   

08 

 APRESUNTADO Sem gordura  em pecas com 04 
kg  embalado a vacuo individualmente com 
caracteristicas propias  devidamente lacrada e com 
carimbo do SIF 

PC     40,0000   

09 

 ARROZ POLIDO De 1 qualidade  longo  costituido 
de grãos inteiros  com umidade permitida em lei  
isento de sujilidades  acondicionado em pacote de 
05 K 

PACOT  1.550,0000   
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10 

 AZEITONA VERDE Em conserva  embalagem 
contendo 500g  em vidro  com identificação do 
produto  marca do fabricante  data de fabricação e 
prazo de validade  

UNITÁ  143,0000   

11 

 BACON Industrializado  de 1ª qualidade  oproduto 
deve apresentar as característicasnormais de 
consevação  acondicionado emembalagens 
plásticas que devem apresentarrótulo com as 
devidas especificações do produtonormais de 
conservação 

KILO   24,0000   

12 

 BALAS Produto preparado a base de açucares 
fundidos e adicionado de substancias que 
caracterizam o produto, como suco de frutas, óleos 
essenciais e adicionados de outras substancias 
permitidas; a principal caracteristica do produto é o 
de apresentar-se macio, submetido a amassamento 
mecânico até obtenção da consistencia desejada. 
Acondicionado em embalagem plástica com 100 
unidades. Diversos sabores; tutti-frutti, morango, 
uva, abacaxi e banana. 

PACOT  10,0000   

13 
 BANANA MACA Unidades de tamanho médio 
frutas firmes  sem machucados  grau médio de 
amadurecimento  cor uniforme e limpas  

KILO   1.950,0000   

14 
 BATATA DOCE Unidades grandes  íntegras 
frescas e limpas  sem rechaduras e perfurações  

KILO   560,0000   

15 
 BATATA INGLESA Unidades grandes  íntegras 
frescas e limpas  sem rachaduras e perfurações 

KILO   2.230,0000   

16 
 BATATA PALHA Com identificação do produto 
marca do fabricante  data de fabricação e prazo de 
validade  pacote c/250g  

PACOT  235,0000   

17 
 BETERRABA Sem folhas  unidades de tamanho 
médio sem rachaduras ou perfurações  casca lisa e 
limpa 

KILO   520,0000   

18 
 BICARBONATO DE SODIO- EMBALAGEM DE 
250G   

UNITÁ  42,0000   

19 
 BISCOITO DOCE CHOCOLATE Rosquinha sabor 
chocolate  caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de 
qualidade equivalente ou superior 

CAIXA  35,0000   

20 
 BISCOITO DOCE COCO Rosquinha sabor coco  
caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de qualidade 
equivalente ou superior 

CAIXA  1.040,0000   
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21 
 BISCOITO DOCE LEITE Rosquinha sabor LEITE  
caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de qualidade 
equivalente ou superior 

CAIXA  100,0000   

22 
 BISCOITO DOCE MAIZENA Rosquinha sabor 
maizena  caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de 
qualidade equivalente ou superior 

CAIXA  215,0000   

23 
 BISCOITO SALGADO Cream cracker  caixa com 1 
5 kg aymoré  ou qualidade equivalente ou superior  

CAIXA  585,0000   

24 

 BOMBOM Embalagem de 01kg, contendo 50 
bombons de chocolate recheados com creme de 
castanha de caju, marca do fabricante, data de 
validade. 1ª qualidade. Garoto ou de qualidade 
equivalente ou superior 

PT     10,0000   

25 
 CAFE EM PO Homogênio  torrado e moído  aroma 
e sabor característicos de café  tipo forte pacotes 
de 500gr  de 1ª qualidade  

PACOT  1.734,0000   

26 
 CALDO DE CARNE Tablete 19g  caixa com 24 
unidades  knnor ou de qualidade equivalente ou 
superior   

CAIXA  134,0000   

27 
 CALDO DE GALINHA Tablete 19g  caixa com 
24unidades  knnor ou qualidade equivalente ou 
superior  

CAIXA  139,0000   

28 

 CARNE AVE COXA COM SOBRECOXA DE 
FRANGO Coxa e sobrecoxa de frango  sem 
tempero  congelada  de ave abatida em 
estabelecimento sob inspeção oficial  com idade 
aproximada de 8 semanas  apresentando pele 
completa e ausência de: penas  penugens  
perfurações  coágulos  ossos quebrados  partes 
faltosas  queimaduras por congelamento  bolores e 
limo na superfície  Deve apresentar coloração 
normal e uniforme  evisceração completa  
escaldamento normal e gordura não rançosa  
Manipuladas em boas condições higiênicas  
provenientes de animais com boas condições de 
saúde  Embalagem em polietileno transparente  de 
1 kg  não deverá apresentar gelo superficial  água 
dentro da embalagem  nem qualquer sinal de 
recongelamento (gelo de cor avermelhada)  A 
embalagem deverá conter o S I M (Selo de 
Inspeção Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção 
Estadual) ou S I F (Selo de Inspeção Federal)  
contendo nome e composição do produto  categoria   
data de fabricação e validade  número do registro 
do estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
(Equivalente ou superior à marca Pif Paf) 

KILO   1.670,0000   
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29 

 CARNE BOVINA DE 2 Carne bovina de 2° em 
cubos (roxinha ou músculo)  resfriada ou congelada  
embalagem á vácuo  em polietileno transparente  
de 1 kg - sendo os cubos de dimensões 
aproximadas de 3x3x3 cm  Durante o 
processamento deve ser realizada a paragem 
(eliminação dos excessos de gorduras e cartilagem)  
Manipulada em boas condições higiênicas  
provenientes de animais em boas condições de 
saúde  abatidos sob inspeção veterinária  As 
carnes congeladas não deverão apresentar gelo 
superficial  água dentro da embalagem  nem 
qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor 
avermelhada)  A carne deve apresentar-se com 
aspectos próprios  não amolecidas e nem pegajosa  
cor  cheiro e sabor próprios  sem manchas 
esverdeadas  livres de parasitas  sujidades  e 
qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração  estando de 
acordo com a legislação sanitária e Ministério da 
Agricultura  contendo na embalagem o S I M (Selo 
de Inspeção Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção 
Estadual) ou      S  I  F (Selo de Inspeção Federal)  
contendo nome e composição do produto  categoria  
data de fabricação e validade  número do registro 
do estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente  

KILO   4.300,0000   

30 

 CARNE BOVINA TIPO COSTELA Carne bovina 
tipo costela  resfriada ou congelada  embalagem á 
vácuo  em polietileno transparente  de 1 kg  
Durante o processamento deve ser realizada a 
paragem (eliminação dos excessos de gorduras)  
Manipulada em boas condições higiênicas  
provenientes de animais em boas condições de 
saúde  abatidos sob inspeção veterinária  As 
carnes congeladas não deverão apresentar gelo 
superficial  água dentro da embalagem  nem 
qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor 
avermelhada)  A carne deve apresentar-se com 
aspectos próprios  não amolecidas e nem pegajosa  
cor  cheiro e sabor próprio  sem manchas 
esverdeadas  livres de parasitas  sujidades  e 
qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração  estando de 
acordo com a legislação sanitária e Ministério da 
Agricultura  contendo na embalagem o S I M (Selo 
de Inspeção Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção 
Estadual) ou S  I  F (Selo de Inspeção Federal)  
contendo nome e composição do produto  categoria  
data de fabricação e validade  número do registro 
do estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente   
 

KILO   380,0000   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – 39.245-000 
CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com 

 

31 

 CARNE DE PORCO SEM OSSOS Carne suína 
sem osso (pernil)  resfriada ou congelada  
embalagem á vácuo  em polietileno transparente  
de 1 kg  Durante o processamento deve ser 
realizada a paragem (eliminação dos excessos de 
gorduras)  Manipulada em boas condições 
higiênicas  provenientes de animais em boas 
condições de saúde  abatidos sob inspeção 
veterinária  As carnes congeladas não deverão 
apresentar gelo superficial  água dentro da 
embalagem  nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada)  A carne deve 
apresentar-se com aspectos próprios  não 
amolecidas e nem pegajosa  cor  cheiro e sabor 
próprio  sem manchas esverdeadas  livres de 
parasitas  sujidades  e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração  estando de acordo com a 
legislação sanitária e Ministério da Agricultura  
contendo na embalagem o S I M (Selo de Inspeção 
Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção Estadual) 
ou S  I  F (Selo de Inspeção Federal)  contendo 
nome e composição do produto  categoria  data de 
fabricação e validade  número do registro do 
estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente  

KILO   1.500,0000   

32 

 CARNE MOIDA Carne bovina de 2° moída (roxinha 
ou músculo)  resfriada ou congelada  embalagem a 
vácuo  em polietileno transparente  de 1 kg  
Durante o processamento deve ser realizada a 
paragem (eliminação dos excessos de gorduras e 
cartilagem)  Manipulada em boas condições 
higiênicas  provenientes de animais em boas 
condições de saúde  abatidos sob inspeção 
veterinária  As carnes congeladas não deverão 
apresentar gelo superficial  água dentro da 
embalagem  nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada)  A carne deve 
apresentar-se com aspectos próprios  não 
amolecidas e nem pegajosa  cor  cheiro e sabor 
próprio  sem manchas esverdeadas  livres de 
parasitas  sujidades  e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração  estando de acordo com a 
legislação sanitária e Ministério da Agricultura  
contendo na embalagem o S I M (Selo de Inspeção 
Municipal) ou S I E (Selo de Inspeção Estadual) ou 
S I F (selo de Inspeção Federal)  contendo nome e 
composição do produto  categoria  data de 
fabricação e validade  número do registro do 
estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente  

KILO   2.280,0000   
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33 

 CATCHUP Frasco plástico, produto composto a 
base de polpa e suco de tomate, sal, açucar e 
outras substancias permitidas, admitindo ao minimo 
35% de residuos secos, de consistencia cremosa, 
cor, cheiro e sabor própios, isento de sujidades e 
seus ingredientes de preparo em perfeito estado de 
conservação acondicionado em frasco plástico com 
200g. A embalagem deverá conter exatamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, numero do lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. Prazo de 
validade minimo de 12 meses a partir da data de 
entrega. 

EM     20,0000   

34 
 CEBOLA BRANCA Unidades íntegras  frescas e 
limpas  sem perfurações 

KILO   880,0000   

35 
 CENOURA Unidades íntegras  frescas e limpas 
sem rachaduras e perfurações  

KILO   1.220,0000   

36 
 CHA MATE Caixa 100g (mate leão ou qualidade 
equivalente ou superior) 

CAIXA  57,0000   

37  CHOCOLATE GRANULADO Embalagem de 50g UNITÁ  230,0000   

38 
 CHUCHU Unidades frescas e limpas  com cor 
caracteristica 

KILO   1.210,0000   

39 

 COCO RALADO Sem açucar  a base de polpa de 
coco desidratado  a embalagem deverá estar 
íntegra e conter todas as informações de acordo 
com as especificações técnicas da anvisa  
Embalagem com 200g 

UNITÁ  255,0000   

40 

 COLORIFICO Embalagem de 500g  contendo 
identificacao do produto  rotulo com ingredientes  
peso  isento de parasitas  prazo de validade e 
nome do fabricante  (pirata ou dequalidade 
equivalente ou superior) 

UNITÁ  52,0000   

41 

 CREME DE LEITE Pasteurizado-100% de origem 
animal  embalado em latas limpas  isentas de 
ferrugem  não amassadas  não estufadas 
resistentes  que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo acondicionado em lata  
pesando 395 gramas  

UNITÁ  380,0000   

42 

 DOCE DE LEITE Pastoso  deve conter na 
embalagem: registro  data de fabricação  prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a contar da data de 
entrega  composição nutricional e peso liquido  
embalagem de 800g  (itambé  qualidade 
equivalente ou superior ) 

UNITÁ  92,0000   
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43  EMUSTABLE Embalagem plástica de 200g  UNITÁ  38,0000   

44 
 EXTRATO DE TOMATE- Deve estar isento de 
fermentação e de indicadores de processamento 
defeituoso  embalagem de 260g 

UNITÁ  920,0000   

45 
 FARINHA DE MANDIOCA Grupo seca  subgrupo 
fina classe branca tipo 1  embalagem de 1 kg  
1ªqualidade 

KILO   611,0000   

46 

 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 
Acondicionado em embalagem trasparente  limpa  
não violada e resistente  em embalagem de 1 kg  
de 1ªqualidade  ( vilma ou de qualidade equivalente 
ou superior) 

KILO   550,0000   

47 

 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 
Acondicionado em embagem transparente  limpa  
não violada e resistente  em embalagem de 1kg  de 
1ªqualidade (vilma ou de qualidade equivalente ou 
superior) 

KILO   440,0000   

48 

 FEIJAO CARIOCA Tipo 1  de 1ª qualidade  novo 
constituído de grãos inteiros e sadios  com umidade 
permitida em lei  isento de material terroso  
sujilidades e mistura de outras espécies 
acondicionado em pacote de 01 kg  

KILO   2.340,0000   

49 
 FEIJAO PRETO Embalagem plastica de 1kg  (codil 
ou de qualidade equivalente ou superior) 

KILO   280,0000   

50 
 FERMENTO BIOLOGICO Seco  instantaneo  
especial para paes  pizzas  massas  doces e 
salgados  Embalagem de 10 g 

EM     10,0000   

51 

 FERMENTO QUIMICO Embalagem de 250g  com 
identificação do produto  rótulo com ingredientes  
valor nutricional  peso  fabricante  data de 
fabricaçãoe validade 

UNITÁ  164,0000   
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52 

 FRANGO Frango inteiro  sem tempero  congelado  
abatido em estabelecimento sob inspeção oficial  
com idade aproximada de 8 semanas  
apresentando pele completa e ausência de: penas  
penugens  perfurações  coágulos  ossos quebrados  
partes faltosas  queimaduras por congelamento  
bolores e limo na superfície  Deve apresentar 
coloração normal e uniforme  evisceração completa  
escaldamento normal e gordura não rançosa  
Manipulado em boas condições higiênicas  sendo 
animais com boas condições de saúde  Embalagem 
em polietileno transparente  de 2 kg  não deverá 
apresentar gelo superficial  água dentro da 
embalagem  nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada)  A embalagem deverá 
conter o S I M (Selo de Inspeção Municipal) ou S  I  
E (Selo de Inspeção Estadual) ou S  I F (Selo de 
Inspeção Federal)  contendo nome e composição 
do produto  categoria   data de fabricação e 
validade  número do registro do estabelecimento 
produtor no órgão oficial competente  CNPJ  nome 
e endereço do fabricante  condições de 
armazenamento e quantidade (peso)  (Equivalente 
ou superior à marca Pif Paf)  

KILO   3.000,0000   

53 

 FUBA MIMOSO DE MILHO De 1ª qualidade  
produto obtido pela moagem do grão de milho 
desgerminado ou não  deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos  embalagem de 1kg  
Sinhá ou de qualidade equivalente ou superior 

KILO   501,0000   

54  GOIABADA EM BARRA  EMBALAGEM 500G   UNITÁ  93,0000   

55  IOGURTE NATURAL POTE DE 170 ML  PO     440,0000   

56 
 KIT FEIJOADA Kit feijoada ( contendo pé de porco  
carne seca  lingüiça  toucinho e bacon 

KILO   900,0000   

57 

 LEITE CONDENSADO Embalagem tetra pack de 
395g  com identificação do produto  rótulo com 
ingredientes  valor nutricional  peso  fabricante data 
de fabricação e validade  

UNITÁ  510,0000   

58 

 LEITE PASTEURIZADO Caixas com 12 
embalagens de 1 Litro  Integral  Embalagem tetra 
Pak  estéril  em perfeitas condições  com data de 
fabricação e prazo de validade de 180 Dias  De 1ª 
qualidade 

CAIXA  2.040,0000   

59 
 MACA Unidades de tamanho médio  frutas firmes  
limpas e maduras  sem machucados  

KILO   1.430,0000   
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60 

 MACARRAO  TIPO ESPAGUETE N 9  COM 
OVOS Com ovos  com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezesa mais do peso antes da 
cocção- embalagem de 500g  

PACOT  1.566,0000   

61 

 MACARRAO PICADO MACARRÃO PICADO: 
Tipo ave-maria com ovos deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas parasitos e larvas  com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção embalagem 500g 

UNITÁ  1.224,0000   

62 

 MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS Tipo 
parafuso com ovos deverão ser fabricados a partir 
de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas  parasitos e larvas  com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção embalagem de 500g 

PACOT  240,0000   

63 

 MAIONESE De 1ª qualidade  embalagem plástica 
atóxica de 500g  lacrada  com identificação do 
produto  rótulo com ingredientes  valor nutricional  
peso  

UNITÁ  118,0000   

64 
 MANDIOCA: Unidades íntegras  frescas e limpas 
sem rachaduras e perfurações  

KILO   3.080,0000   

65 
 MANTEIGA De primeira qualidade  com sal  
Embalagem de 500g  ( Coopatos ou de Qualidade 
Equivalente ou superior ) 

UN     410,0000   

66 

 MARGARINA De 1ª qualidade  embalagem 
plástica atóxica de 500g  lacrada  com identificação 
do produto  rótulo com ingredientes  valor 
nutricional  peso  

UNITÁ  965,0000   

67 
 MILHO DE CANJICA Branca  embalagem de 500 
gramas  (pachá ou de qualidade equivalente ou 
superior)   

PACOT  345,0000   

68 

 MILHO DE PIPOCA Tipo 1  preparados com 
matérias primas sãs  limpas  isentas de matérias 
terrosas e parasitos e de detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de umidade 
embalagem de 500g  

UNITÁ  330,0000   

69 

 MILHO ENLATADO Lata de 200g  não amassadas 
sem ferrugem  com identificação do produto rótulo 
com ingredientes  valor nutricional  peso fabricante  
data de fabricação e validade 

UNITÁ  455,0000   
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70 
 MISTURA PARA BOLO Embalagem de 400g  
sabores festa e chocolate  vilma ou qualidade 
equivalenteou superior  

UNITÁ  945,0000   

71 
 MOLHO DE ALHO Grande  900 ml  pirata ou 
qualidade equivalente ou superior  

UNITÁ  39,0000   

72 
 MOLHO DE PIMENTA Embalagem 900ml   pirata 
ou qualidade equivalente ou superior  

UNITÁ  74,0000   

73 

 MOLHO DE TOMATE Embalagem de 340g  com 
identificação do produto  rótulo com ingredientes  
valor nutricional  peso  fabricante data de 
fabricação e validade  (pomarola  ou qualidade 
equivalente ou superior) 

UNITÁ  120,0000   

74 
 MOLHO INGLES Embalagem 900ml  pirata ou 
qualidade equivalente ou superior  

UNITÁ  70,0000   

75 

 OLEO DE SOJA REFINADO Refinado  tipo1  que 
sofreu processo tecnológico adequado como 
degomagem  netralização  clarificação  
frigorificação ou não de desodorização  embalagem 
pet  900ml  caixac/20 unidades  

CAIXA  108,0000   

76 

 OVO BRANCO Grandes  inteiros  sem rachaduras 
e limpos  embalagem com data e validade e aviário 
de origem  com registro no sim  sif ou cispoa 
 

DUZIA  1.860,0000   

77 
 PIMENTAO VERDE Unidades íntegras  frescas e 
limpas  sem rachaduras e perfurações  

KILO   325,0000   

78 
 PIRULITOS Em forma de coração, pequeno, 
pacotes com 50 unidades 

PACOT  10,0000   

79 
 PO PARA GELATINA Embalagem de 85g  sabor 
abacaxi  cereja  limão  morango  uva   ( royal ou 
qualidade equivalente ou superior) 

UNITÁ  1.180,0000   

80 

 POLVILHO AZEDO Empacotado em plástico 
atóxico isento de substâncias nocivas  odores e 
sabor estranhos ao seu aspecto normal  
embalagem de 01 kg  (amafil ou qualidade 
equivalente ou superior ) 

KILO   635,0000   

81  QUEIJO FRESCO  UN     582,0000   
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82 

 QUEIJO MUSSARELA  Em pecas com 04 kg  
embalado a vacuo individualmente com 
caracteristicas propias  devidamente lacrada e com 
carimbo do SIF 

PC     40,0000   

83 
 QUIABO: Unidades íntegras  frescas e limpas sem 
rachaduras e perfurações  

KILO   350,0000   

84 
 REFRESCO EM PO Embalagem de 1 kg  sabores 
morango  laranja  limão   ( vilma ou qualidade 
equivalente ou superior ) 

UNITÁ  440,0000   

85 
 REPOLHO Unidades íntegras  frescas e limpas  
sem rachaduras e perfurações 

KILO   640,0000   

86 

 SAL REFINADO- Iodado  com no mínimo 96 95% 
de cloreto de sódio e sais de iodo  produto refinado 
iodado  com granulação uniforme e com cristais 
brancos  com dosagem de sais de iodo de acordo 
com a legislação federal especifica- embalagem de 
1kg  

KILO   113,0000   

87 

 SALSICHA TIPO HOT DOG Resfriada, pacotes de 
01kg. O produto deverá apresentar textura, cor, 
cheiro e sabor caracteristicos. Embalado a vacuo 
em embalagem plástica, atóxica, transparente e 
resistente, contendo a tabela nutricional, modo de 
preparo e descongelamento; marca comercial, 
nome e descrição do produto, numero do lote, 
numero do registro no Ministério da Agricultura e 
demais dizeres obrigatórios, conforme a legislação 
em vigor 

PT     40,0000   

88 

 TEMPERO TEMPERO CASEIRO: 
Contendo no rotulo identificacao do produto  nome 
do fabricante e prazo de validade  embalagem de 
01kg 

KILO   588,0000   

89 
 TEMPERO SACHE- Pacotes com 12 unidades de 
5g  (sazon ou qualidade equivalente ou superior) 
 

PACOT  24,0000   

90 
 TOMATE Grau médio de amadurecimento 
unidades íntegras  frescas e limpas  sem 
perfurações  

KILO   1.480,0000   

91 
 VAGEM Unidades frescas e limpas  com cor 
caracteristica  

KILO   194,0000   

92 
 VINAGRE Branco fermentado de vinho com acidez 
mínima de 4 0%- embalagem 750ml  

UNITÁ  149,0000   
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Prazo e local de entrega dos produtos: 
 
O prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento, DEVENDO OS 
MESMOS SEREM ENTREGUES CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE 
FORNECIMENTO; 
  
Condições e prazos de pagamento: 
 
O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento dos produtos cuja entrega é imediata. 
Mensalmente, entre os dias 10 (dez) e 20 (vinte) do mês 
subseqüente à data do recebimento dos produtos cuja 
entrega é parcelada. 
 
Do recebimento dos produtos: 
 
O recebimento do serviço dar-se-á, após a vistoria 
realizada pelo servidor do Município, acompanhado da nota 
fiscal/fatura, sem qualquer rasura, emitida pela empresa 
participante do certame, em nome da Prefeitura Municipal 
de Presidente Juscelino. 
 
Obrigações do Contratante: 
 
1 - O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado 
todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do presente contrato, consoante 
estabelece a Lei nº 8.666/93. 
 
2. Fiscalizar e acompanhar os fornecimentos dos produtos, 
objeto do contrato. 
 
3. Comunicar ao Contratado toda e qualquer ocorrência 
relacionada com o cumprimento do objeto do contrato, 
diligenciando nos casos que exigem providências 
corretivas. 
 
4. Providenciar os pagamentos ao Contratado à vista das 
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos 
fixados. 
 
5. - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na 
Cláusula 2ª deste instrumento. 
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Obrigações da contratada 
 
1. Fornecer os produtos em estrita observância das 
condições previstas neste contrato, no edital e seus 
anexos e na proposta. 
 
2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando do fornecimento dos produtos objeto desta 
licitação, não podendo ser argüido, para efeito de 
exclusão de sua responsabilidade, o fato de a 
Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do 
fornecimento dos referidos produtos. 
 
3. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação 
do objeto desta licitação, inclusive impostos, 
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, 
comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos 
produtos serão de responsabilidade da empresa contratada. 
 
4. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos 
ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução. 
 
6 – Pela entrega parcelada dos produtos na sede do 
Município, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar 
do recebimento da ordem de fornecimento. 
 
Critério de avaliação das propostas: 
 
 Menor preço por item 
 
Sanções: 
 
1 - 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 
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motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
  
1.1 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 1.2, e das demais cominações legais. 
 
1.2 - A Contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades: 
 
a -) Multa equivalente a 20% do valor de sua proposta, sem 
prejuízo da aplicação da sanção administrativa de 
suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de 
até cinco anos, no caso de recusa da vencedora em 
apresentar proposta readequada ou em assinar o contrato 
sem motivo justificado; 
 
b) Em caso de inexecução parcial ou total das condições 
fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do 
contrato e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
ao contratado as seguintes sanções: 
 
b.1) - advertência; 
 
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
contrato, nos casos: 
 
a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia 
autorização formal da Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual, inclusive, no 
caso de atraso na entrega do produto. 
 
b.3) 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 
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penalidade. 
 
b.4). Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação. 
 
b.5) O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio 
de guia própria ao Município de Presidente Juscelino, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 
sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das 
faturas devidas pelo Município.No processo de aplicação de 
penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
b.6) Incidirá na penalidade prevista nos  itens acima, a 
licitante adjudicatária que se recusar, 
injustificadamente, a retirar a Nota de Empenho dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
notificação, por caracterizar descumprimento total da 
obrigação assumida. 
 
Condições gerais: 
 
1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela 
elaboração da proposta ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 
 
2 A apresentação das propostas implicará na plena 
aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 
exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente na Prefeitura. 
 
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. 
 
5 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
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destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 
 
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. 
 
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.   
 
8 A homologação do resultado desta licitação não implicará 
em direito à contratação. 
 
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. 
 
10 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas 
do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de 
Curvelo/MG. 
 
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. 
 
12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
> Juntamente com a proposta deverá ser apresentado 
amostras dos produtos: achocolatado em pó, açucar 
cristalizado, arroz polido, azeitona verde, biscoito doce 
caixa de 1,5 kg  
( chocolate, coco, leite, maisena e salgado), café em pó, 
calde carne, caldo de galinha, carne ave coxa com 
sobrecoxa de frango, carne bovina de 2ª, carne bovina tipo 
costela, carne de porco sem ossos, carne moída, coco 
ralado, creme de leite, doce de leite, extrato de tomate, 
farinha de mandioca, farinha de trigo com fermento e sem 
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fermento, feijão carioca, frango, goiabada, leite 
condensado, leite pasteurizado, macarrão tipo espaguete nº 
9 com ovos, macarrão picado, macarrão tipo parafuso com 
ovos, maionese, manteiga, margarina, milho enlatado, 
mistura para bolo, molho de alho, molho de pimenta, molho 
de tomate, oleo de soja, po para gelatina, polvilho azedo, 
queijo fresco, refresco em po, salsicha tipo hot dog. 
 
> Os produtos não perecíveis devem ter características 
próprias, sem alterações sensoriais (consistência, odor, 
sabor, cor), não devem ter presença de objetos estranhos 
e/ou insetos.  
 
> Serão rejeitados os biscoitos e bolachas com cheiro 
forte, mal cozidos, queimados e de características 
organolépticas anormais. 
 
> Com exceção das verduras, carnes, frangos, os produtos 
não perecíveis devem ter o prazo de validade mínimo de 180 
(cento e oitenta) dias. 
 
> As verduras e frutas não devem estar amassadas, 
estragadas ou muito amadurecidas. 
 
> As carnes devem apresentar características próprias, sem 
sinais de descongelamento, alterações sensoriais, 
principalmente em relação à cor e textura. 
 
> As carnes bovinas devem ter baixo teor de gordura. 
 
> Os produtos deverão ser entregues independente de 
quantidade mínima, após emissão da ordem de fornecimento. 
 
> LOCAL DE ENTREGA: CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. 
 
> A entrega deverá ser realizada em dias úteis no horário 
das 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos após o recebimento da ordem de 
fornecimento. 
 
> Na proposta, deverá ser informada a marca dos produtos, 
com exceção das frutas e verduras 
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ANEXO II AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
PROCESSO Nº 006/2018 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 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 Presidente Juscelino, 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 
............. 
 
 
 Assinatura do Dirigente da Empresa 
         (reconhecer firma como pessoa jurídica) 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, 
obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da 
empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa 
física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa 
for como pessoa jurídica, não há necessidade da 
apresentação do estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação 
de procuração por instrumento público, não é necessária a 
apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação 
de procuração por instrumento particular, é necessária, 
obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato 
social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa 
física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa 
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jurídica, não é necessária a apresentação daqueles 
documentos da empresa. 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais 
de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a 
procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

PROCESSO Nº 006/2018 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 
4º DA LEI Nº 10.520/2002 
 
                 DECLARAÇÃO 
 
 
_____________________________,CNPJ 
_________________________, sediada 
________________________________________________, por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 
para os fins do Pregão nº 005/2018, DECLARA expressamente 
que: 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos 
os termos estabelecidos neste Edital. 
 
_________________ , ______ de ___________ de 2018. 
 
 
______________________________________________ 
       Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE, FORA 
DO ENVELOPE, AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU 
REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO IV AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
PROCESSO Nº 006/2018 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
(Papel timbrado da proponente) 
Ao 
Pregoeiro e Equipe de Apoio 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
      PROCESSO Nº 006/2018 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para fornecimento dos  
gêneros alimentícios  referentes ao Processo em epígrafe. 
 

Item Especificação Unidade Marca/Modelo Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01  ABOBORA JAPONESA   KILO   1.340,0000   

02 

 ACHOCOLATADO EM PO Achocolatado em pó  a 
base de cacau em pó  enriquecido com vitaminas 
b3  b2  b6  b1  a e d  Acondicionado em 
embalagens de 800 gramas  (Toddy ou de 
qualidade Equivalente ou Superior ) 

UNITÁ  890,0000   

03 

 ACUCAR CRISTALIZADO De 1ª qualidade  na cor 
branca  sacorose de cana de açucar  embalagem 
de 5 kg  contendo data de fabricação e prazo de 
validade  

PACOT  1.170,0000   

04 
 ACUCAR REFINADO De 1ª qualidade  sacarose 
de cana de açucar refinada- pacote com 1 kg  

PACOT  60,0000   

05 
 ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO - FRASCO 
COM 200 ML   

UNITÁ  8,0000   

06 
 AMENDOIM CRU contendo 500 gramas  com 
identificação do produto  marca do fabricante data 
de fabricação e prazo de validade 

UNITÁ  268,0000   

07 
 AMIDO DE MILHO  TIPO MAISENA  EM 
EMBALAGEM DE 1 KG  

UNITÁ  150,0000   

08 

 APRESUNTADO Sem gordura  em pecas com 04 
kg  embalado a vacuo individualmente com 
caracteristicas propias  devidamente lacrada e com 
carimbo do SIF 

PC     40,0000   
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09 

 ARROZ POLIDO De 1 qualidade  longo  costituido 
de grãos inteiros  com umidade permitida em lei  
isento de sujilidades  acondicionado em pacote de 
05 K 

PACOT  1.550,0000   

10 

 AZEITONA VERDE Em conserva  embalagem 
contendo 500g  em vidro  com identificação do 
produto  marca do fabricante  data de fabricação e 
prazo de validade  

UNITÁ  143,0000   

11 

 BACON Industrializado  de 1ª qualidade  oproduto 
deve apresentar as característicasnormais de 
consevação  acondicionado emembalagens 
plásticas que devem apresentarrótulo com as 
devidas especificações do produtonormais de 
conservação 

KILO   24,0000   

12 

 BALAS Produto preparado a base de açucares 
fundidos e adicionado de substancias que 
caracterizam o produto, como suco de frutas, óleos 
essenciais e adicionados de outras substancias 
permitidas; a principal caracteristica do produto é o 
de apresentar-se macio, submetido a amassamento 
mecânico até obtenção da consistencia desejada. 
Acondicionado em embalagem plástica com 100 
unidades. Diversos sabores; tutti-frutti, morango, 
uva, abacaxi e banana. 

PACOT  10,0000   

13 
 BANANA MACA Unidades de tamanho médio 
frutas firmes  sem machucados  grau médio de 
amadurecimento  cor uniforme e limpas  

KILO   1.950,0000   

14 
 BATATA DOCE Unidades grandes  íntegras 
frescas e limpas  sem rechaduras e perfurações  

KILO   560,0000   

15 
 BATATA INGLESA Unidades grandes  íntegras 
frescas e limpas  sem rachaduras e perfurações 

KILO   2.230,0000   

16 
 BATATA PALHA Com identificação do produto 
marca do fabricante  data de fabricação e prazo de 
validade  pacote c/250g  

PACOT  235,0000   

17 
 BETERRABA Sem folhas  unidades de tamanho 
médio sem rachaduras ou perfurações  casca lisa e 
limpa 

KILO   520,0000   

18 
 BICARBONATO DE SODIO- EMBALAGEM DE 
250G   

UNITÁ  42,0000   

19 
 BISCOITO DOCE CHOCOLATE Rosquinha sabor 
chocolate  caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de 
qualidade equivalente ou superior 

CAIXA  35,0000   
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20 
 BISCOITO DOCE COCO Rosquinha sabor coco  
caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de qualidade 
equivalente ou superior 

CAIXA  1.040,0000   

21 
 BISCOITO DOCE LEITE Rosquinha sabor LEITE  
caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de qualidade 
equivalente ou superior 

CAIXA  100,0000   

22 
 BISCOITO DOCE MAIZENA Rosquinha sabor 
maizena  caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de 
qualidade equivalente ou superior 

CAIXA  215,0000   

23 
 BISCOITO SALGADO Cream cracker  caixa com 1 
5 kg aymoré  ou qualidade equivalente ou superior  

CAIXA  585,0000   

24 

 BOMBOM Embalagem de 01kg, contendo 50 
bombons de chocolate recheados com creme de 
castanha de caju, marca do fabricante, data de 
validade. 1ª qualidade. Garoto ou de qualidade 
equivalente ou superior 

PT     10,0000   

25 
 CAFE EM PO Homogênio  torrado e moído  aroma 
e sabor característicos de café  tipo forte pacotes 
de 500gr  de 1ª qualidade  

PACOT  1.734,0000   

26 
 CALDO DE CARNE Tablete 19g  caixa com 24 
unidades  knnor ou de qualidade equivalente ou 
superior   

CAIXA  134,0000   

27 
 CALDO DE GALINHA Tablete 19g  caixa com 
24unidades  knnor ou qualidade equivalente ou 
superior  

CAIXA  139,0000   
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28 

 CARNE AVE COXA COM SOBRECOXA DE 
FRANGO Coxa e sobrecoxa de frango  sem 
tempero  congelada  de ave abatida em 
estabelecimento sob inspeção oficial  com idade 
aproximada de 8 semanas  apresentando pele 
completa e ausência de: penas  penugens  
perfurações  coágulos  ossos quebrados  partes 
faltosas  queimaduras por congelamento  bolores e 
limo na superfície  Deve apresentar coloração 
normal e uniforme  evisceração completa  
escaldamento normal e gordura não rançosa  
Manipuladas em boas condições higiênicas  
provenientes de animais com boas condições de 
saúde  Embalagem em polietileno transparente  de 
1 kg  não deverá apresentar gelo superficial  água 
dentro da embalagem  nem qualquer sinal de 
recongelamento (gelo de cor avermelhada)  A 
embalagem deverá conter o S I M (Selo de 
Inspeção Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção 
Estadual) ou S I F (Selo de Inspeção Federal)  
contendo nome e composição do produto  categoria   
data de fabricação e validade  número do registro 
do estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
(Equivalente ou superior à marca Pif Paf) 

KILO   1.670,0000   

29 

 CARNE BOVINA DE 2 Carne bovina de 2° em 
cubos (roxinha ou músculo)  resfriada ou congelada  
embalagem á vácuo  em polietileno transparente  
de 1 kg - sendo os cubos de dimensões 
aproximadas de 3x3x3 cm  Durante o 
processamento deve ser realizada a paragem 
(eliminação dos excessos de gorduras e cartilagem)  
Manipulada em boas condições higiênicas  
provenientes de animais em boas condições de 
saúde  abatidos sob inspeção veterinária  As 
carnes congeladas não deverão apresentar gelo 
superficial  água dentro da embalagem  nem 
qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor 
avermelhada)  A carne deve apresentar-se com 
aspectos próprios  não amolecidas e nem pegajosa  
cor  cheiro e sabor próprios  sem manchas 
esverdeadas  livres de parasitas  sujidades  e 
qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração  estando de 
acordo com a legislação sanitária e Ministério da 
Agricultura  contendo na embalagem o S I M (Selo 
de Inspeção Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção 
Estadual) ou      S  I  F (Selo de Inspeção Federal)  
contendo nome e composição do produto  categoria  
data de fabricação e validade  número do registro 
do estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente  

KILO   4.300,0000   
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30 

 CARNE BOVINA TIPO COSTELA Carne bovina 
tipo costela  resfriada ou congelada  embalagem á 
vácuo  em polietileno transparente  de 1 kg  
Durante o processamento deve ser realizada a 
paragem (eliminação dos excessos de gorduras)  
Manipulada em boas condições higiênicas  
provenientes de animais em boas condições de 
saúde  abatidos sob inspeção veterinária  As 
carnes congeladas não deverão apresentar gelo 
superficial  água dentro da embalagem  nem 
qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor 
avermelhada)  A carne deve apresentar-se com 
aspectos próprios  não amolecidas e nem pegajosa  
cor  cheiro e sabor próprio  sem manchas 
esverdeadas  livres de parasitas  sujidades  e 
qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração  estando de 
acordo com a legislação sanitária e Ministério da 
Agricultura  contendo na embalagem o S I M (Selo 
de Inspeção Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção 
Estadual) ou S  I  F (Selo de Inspeção Federal)  
contendo nome e composição do produto  categoria  
data de fabricação e validade  número do registro 
do estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente   
 

KILO   380,0000   

31 

 CARNE DE PORCO SEM OSSOS Carne suína 
sem osso (pernil)  resfriada ou congelada  
embalagem á vácuo  em polietileno transparente  
de 1 kg  Durante o processamento deve ser 
realizada a paragem (eliminação dos excessos de 
gorduras)  Manipulada em boas condições 
higiênicas  provenientes de animais em boas 
condições de saúde  abatidos sob inspeção 
veterinária  As carnes congeladas não deverão 
apresentar gelo superficial  água dentro da 
embalagem  nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada)  A carne deve 
apresentar-se com aspectos próprios  não 
amolecidas e nem pegajosa  cor  cheiro e sabor 
próprio  sem manchas esverdeadas  livres de 
parasitas  sujidades  e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração  estando de acordo com a 
legislação sanitária e Ministério da Agricultura  
contendo na embalagem o S I M (Selo de Inspeção 
Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção Estadual) 
ou S  I  F (Selo de Inspeção Federal)  contendo 
nome e composição do produto  categoria  data de 
fabricação e validade  número do registro do 
estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente  

KILO   1.500,0000   
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32 

 CARNE MOIDA Carne bovina de 2° moída (roxinha 
ou músculo)  resfriada ou congelada  embalagem a 
vácuo  em polietileno transparente  de 1 kg  
Durante o processamento deve ser realizada a 
paragem (eliminação dos excessos de gorduras e 
cartilagem)  Manipulada em boas condições 
higiênicas  provenientes de animais em boas 
condições de saúde  abatidos sob inspeção 
veterinária  As carnes congeladas não deverão 
apresentar gelo superficial  água dentro da 
embalagem  nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada)  A carne deve 
apresentar-se com aspectos próprios  não 
amolecidas e nem pegajosa  cor  cheiro e sabor 
próprio  sem manchas esverdeadas  livres de 
parasitas  sujidades  e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração  estando de acordo com a 
legislação sanitária e Ministério da Agricultura  
contendo na embalagem o S I M (Selo de Inspeção 
Municipal) ou S I E (Selo de Inspeção Estadual) ou 
S I F (selo de Inspeção Federal)  contendo nome e 
composição do produto  categoria  data de 
fabricação e validade  número do registro do 
estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente  

KILO   2.280,0000   

33 

 CATCHUP Frasco plástico, produto composto a 
base de polpa e suco de tomate, sal, açucar e 
outras substancias permitidas, admitindo ao minimo 
35% de residuos secos, de consistencia cremosa, 
cor, cheiro e sabor própios, isento de sujidades e 
seus ingredientes de preparo em perfeito estado de 
conservação acondicionado em frasco plástico com 
200g. A embalagem deverá conter exatamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, numero do lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. Prazo de 
validade minimo de 12 meses a partir da data de 
entrega. 

EM     20,0000   

34 
 CEBOLA BRANCA Unidades íntegras  frescas e 
limpas  sem perfurações 

KILO   880,0000   

35 
 CENOURA Unidades íntegras  frescas e limpas 
sem rachaduras e perfurações  

KILO   1.220,0000   

36 
 CHA MATE Caixa 100g (mate leão ou qualidade 
equivalente ou superior) 

CAIXA  57,0000   

37  CHOCOLATE GRANULADO Embalagem de 50g UNITÁ  230,0000   

38 
 CHUCHU Unidades frescas e limpas  com cor 
caracteristica 

KILO   1.210,0000   
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39 

 COCO RALADO Sem açucar  a base de polpa de 
coco desidratado  a embalagem deverá estar 
íntegra e conter todas as informações de acordo 
com as especificações técnicas da anvisa  
Embalagem com 200g 

UNITÁ  255,0000   

40 

 COLORIFICO Embalagem de 500g  contendo 
identificacao do produto  rotulo com ingredientes  
peso  isento de parasitas  prazo de validade e 
nome do fabricante  (pirata ou dequalidade 
equivalente ou superior) 

UNITÁ  52,0000   

41 

 CREME DE LEITE Pasteurizado-100% de origem 
animal  embalado em latas limpas  isentas de 
ferrugem  não amassadas  não estufadas 
resistentes  que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo acondicionado em lata  
pesando 395 gramas  

UNITÁ  380,0000   

42 

 DOCE DE LEITE Pastoso  deve conter na 
embalagem: registro  data de fabricação  prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a contar da data de 
entrega  composição nutricional e peso liquido  
embalagem de 800g  (itambé  qualidade 
equivalente ou superior ) 

UNITÁ  92,0000   

43  EMUSTABLE Embalagem plástica de 200g  UNITÁ  38,0000   

44 
 EXTRATO DE TOMATE- Deve estar isento de 
fermentação e de indicadores de processamento 
defeituoso  embalagem de 260g 

UNITÁ  920,0000   

45 
 FARINHA DE MANDIOCA Grupo seca  subgrupo 
fina classe branca tipo 1  embalagem de 1 kg  
1ªqualidade 

KILO   611,0000   

46 

 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 
Acondicionado em embalagem trasparente  limpa  
não violada e resistente  em embalagem de 1 kg  
de 1ªqualidade  ( vilma ou de qualidade equivalente 
ou superior) 

KILO   550,0000   

47 

 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 
Acondicionado em embagem transparente  limpa  
não violada e resistente  em embalagem de 1kg  de 
1ªqualidade (vilma ou de qualidade equivalente ou 
superior) 

KILO   440,0000   

48 

 FEIJAO CARIOCA Tipo 1  de 1ª qualidade  novo 
constituído de grãos inteiros e sadios  com umidade 
permitida em lei  isento de material terroso  
sujilidades e mistura de outras espécies 
acondicionado em pacote de 01 kg  

KILO   2.340,0000   
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49 
 FEIJAO PRETO Embalagem plastica de 1kg  (codil 
ou de qualidade equivalente ou superior) 

KILO   280,0000   

50 
 FERMENTO BIOLOGICO Seco  instantaneo  
especial para paes  pizzas  massas  doces e 
salgados  Embalagem de 10 g 

EM     10,0000   

51 

 FERMENTO QUIMICO Embalagem de 250g  com 
identificação do produto  rótulo com ingredientes  
valor nutricional  peso  fabricante  data de 
fabricaçãoe validade 

UNITÁ  164,0000   

52 

 FRANGO Frango inteiro  sem tempero  congelado  
abatido em estabelecimento sob inspeção oficial  
com idade aproximada de 8 semanas  
apresentando pele completa e ausência de: penas  
penugens  perfurações  coágulos  ossos quebrados  
partes faltosas  queimaduras por congelamento  
bolores e limo na superfície  Deve apresentar 
coloração normal e uniforme  evisceração completa  
escaldamento normal e gordura não rançosa  
Manipulado em boas condições higiênicas  sendo 
animais com boas condições de saúde  Embalagem 
em polietileno transparente  de 2 kg  não deverá 
apresentar gelo superficial  água dentro da 
embalagem  nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada)  A embalagem deverá 
conter o S I M (Selo de Inspeção Municipal) ou S  I  
E (Selo de Inspeção Estadual) ou S  I F (Selo de 
Inspeção Federal)  contendo nome e composição 
do produto  categoria   data de fabricação e 
validade  número do registro do estabelecimento 
produtor no órgão oficial competente  CNPJ  nome 
e endereço do fabricante  condições de 
armazenamento e quantidade (peso)  (Equivalente 
ou superior à marca Pif Paf)  

KILO   3.000,0000   

53 

 FUBA MIMOSO DE MILHO De 1ª qualidade  
produto obtido pela moagem do grão de milho 
desgerminado ou não  deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos  embalagem de 1kg  
Sinhá ou de qualidade equivalente ou superior 

KILO   501,0000   

54  GOIABADA EM BARRA  EMBALAGEM 500G   UNITÁ  93,0000   

55  IOGURTE NATURAL POTE DE 170 ML  PO     440,0000   

56 
 KIT FEIJOADA Kit feijoada ( contendo pé de porco  
carne seca  lingüiça  toucinho e bacon 

KILO   900,0000   

57 

 LEITE CONDENSADO Embalagem tetra pack de 
395g  com identificação do produto  rótulo com 
ingredientes  valor nutricional  peso  fabricante data 
de fabricação e validade  

UNITÁ  510,0000   
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58 

 LEITE PASTEURIZADO Caixas com 12 
embalagens de 1 Litro  Integral  Embalagem tetra 
Pak  estéril  em perfeitas condições  com data de 
fabricação e prazo de validade de 180 Dias  De 1ª 
qualidade 

CAIXA  2.040,0000   

59 
 MACA Unidades de tamanho médio  frutas firmes  
limpas e maduras  sem machucados  

KILO   1.430,0000   

60 

 MACARRAO  TIPO ESPAGUETE N 9  COM 
OVOS Com ovos  com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezesa mais do peso antes da 
cocção- embalagem de 500g  

PACOT  1.566,0000   

61 

 MACARRAO PICADO MACARRÃO PICADO: 
Tipo ave-maria com ovos deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas parasitos e larvas  com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção embalagem 500g 

UNITÁ  1.224,0000   

62 

 MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS Tipo 
parafuso com ovos deverão ser fabricados a partir 
de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas  parasitos e larvas  com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção embalagem de 500g 

PACOT  240,0000   

63 

 MAIONESE De 1ª qualidade  embalagem plástica 
atóxica de 500g  lacrada  com identificação do 
produto  rótulo com ingredientes  valor nutricional  
peso  

UNITÁ  118,0000   

64 
 MANDIOCA: Unidades íntegras  frescas e limpas 
sem rachaduras e perfurações  

KILO   3.080,0000   

65 
 MANTEIGA De primeira qualidade  com sal  
Embalagem de 500g  ( Coopatos ou de Qualidade 
Equivalente ou superior ) 

UN     410,0000   

66 

 MARGARINA De 1ª qualidade  embalagem 
plástica atóxica de 500g  lacrada  com identificação 
do produto  rótulo com ingredientes  valor 
nutricional  peso  

UNITÁ  965,0000   

67 
 MILHO DE CANJICA Branca  embalagem de 500 
gramas  (pachá ou de qualidade equivalente ou 
superior)   

PACOT  345,0000   
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68 

 MILHO DE PIPOCA Tipo 1  preparados com 
matérias primas sãs  limpas  isentas de matérias 
terrosas e parasitos e de detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de umidade 
embalagem de 500g  

UNITÁ  330,0000   

69 

 MILHO ENLATADO Lata de 200g  não amassadas 
sem ferrugem  com identificação do produto rótulo 
com ingredientes  valor nutricional  peso fabricante  
data de fabricação e validade 

UNITÁ  455,0000   

70 
 MISTURA PARA BOLO Embalagem de 400g  
sabores festa e chocolate  vilma ou qualidade 
equivalenteou superior  

UNITÁ  945,0000   

71 
 MOLHO DE ALHO Grande  900 ml  pirata ou 
qualidade equivalente ou superior  

UNITÁ  39,0000   

72 
 MOLHO DE PIMENTA Embalagem 900ml   pirata 
ou qualidade equivalente ou superior  

UNITÁ  74,0000   

73 

 MOLHO DE TOMATE Embalagem de 340g  com 
identificação do produto  rótulo com ingredientes  
valor nutricional  peso  fabricante data de 
fabricação e validade  (pomarola  ou qualidade 
equivalente ou superior) 

UNITÁ  120,0000   

74 
 MOLHO INGLES Embalagem 900ml  pirata ou 
qualidade equivalente ou superior  

UNITÁ  70,0000   

75 

 OLEO DE SOJA REFINADO Refinado  tipo1  que 
sofreu processo tecnológico adequado como 
degomagem  netralização  clarificação  
frigorificação ou não de desodorização  embalagem 
pet  900ml  caixac/20 unidades  

CAIXA  108,0000   

76 

 OVO BRANCO Grandes  inteiros  sem rachaduras 
e limpos  embalagem com data e validade e aviário 
de origem  com registro no sim  sif ou cispoa 
 

DUZIA  1.860,0000   

77 
 PIMENTAO VERDE Unidades íntegras  frescas e 
limpas  sem rachaduras e perfurações  

KILO   325,0000   

78 
 PIRULITOS Em forma de coração, pequeno, 
pacotes com 50 unidades 

PACOT  10,0000   

79 
 PO PARA GELATINA Embalagem de 85g  sabor 
abacaxi  cereja  limão  morango  uva   ( royal ou 
qualidade equivalente ou superior) 

UNITÁ  1.180,0000   
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80 

 POLVILHO AZEDO Empacotado em plástico 
atóxico isento de substâncias nocivas  odores e 
sabor estranhos ao seu aspecto normal  
embalagem de 01 kg  (amafil ou qualidade 
equivalente ou superior ) 

KILO   635,0000   

81  QUEIJO FRESCO  UN     582,0000   

82 

 QUEIJO MUSSARELA  Em pecas com 04 kg  
embalado a vacuo individualmente com 
caracteristicas propias  devidamente lacrada e com 
carimbo do SIF 

PC     40,0000   

83 
 QUIABO: Unidades íntegras  frescas e limpas sem 
rachaduras e perfurações  

KILO   350,0000   

84 
 REFRESCO EM PO Embalagem de 1 kg  sabores 
morango  laranja  limão   ( vilma ou qualidade 
equivalente ou superior ) 

UNITÁ  440,0000   

85 
 REPOLHO Unidades íntegras  frescas e limpas  
sem rachaduras e perfurações 

KILO   640,0000   

86 

 SAL REFINADO- Iodado  com no mínimo 96 95% 
de cloreto de sódio e sais de iodo  produto refinado 
iodado  com granulação uniforme e com cristais 
brancos  com dosagem de sais de iodo de acordo 
com a legislação federal especifica- embalagem de 
1kg  

KILO   113,0000   

87 

 SALSICHA TIPO HOT DOG Resfriada, pacotes de 
01kg. O produto deverá apresentar textura, cor, 
cheiro e sabor caracteristicos. Embalado a vacuo 
em embalagem plástica, atóxica, transparente e 
resistente, contendo a tabela nutricional, modo de 
preparo e descongelamento; marca comercial, 
nome e descrição do produto, numero do lote, 
numero do registro no Ministério da Agricultura e 
demais dizeres obrigatórios, conforme a legislação 
em vigor 

PT     40,0000   

88 

 TEMPERO TEMPERO CASEIRO: 
Contendo no rotulo identificacao do produto  nome 
do fabricante e prazo de validade  embalagem de 
01kg 

KILO   588,0000   

89 
 TEMPERO SACHE- Pacotes com 12 unidades de 
5g  (sazon ou qualidade equivalente ou superior) 
 

PACOT  24,0000   

90 
 TOMATE Grau médio de amadurecimento 
unidades íntegras  frescas e limpas  sem 
perfurações  

KILO   1.480,0000   
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91 
 VAGEM Unidades frescas e limpas  com cor 
caracteristica  

KILO   194,0000   

92 
 VINAGRE Branco fermentado de vinho com acidez 
mínima de 4 0%- embalagem 750ml  

UNITÁ  149,0000   

  

 
 
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. 
 
Prazo de entrega: 05 (cinco) dias corridos contados a 
partir da emissão da ordem de fornecimento. 
 
Deverá constar as marcas dos produtos, com exceção das 
frutas e verduras. 
 
_________________ , ______ de ___________ de 2018. 
__________________________________________________ 
 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
Nome: _______________________________________ 
Nº Cédula de Identidade: _____________________ 
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ANEXO V AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
PROCESSO Nº 006/2018 

      
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
__________________________________________, CNPJ 
________________, sediada 
________________________________________________, por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 
para os fins do Pregão nº 005/2018, DECLARA expressamente 
que até a presente data, inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
________________ , _____ de _______ de __________. 
 
______________________________________________ 
       Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VI AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
PROCESSO Nº 006/2018 

 
       
       
       
      EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
................................., 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) 
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ANEXO VII AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

PROCESSO Nº 006/2018 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO 
EDITAL 

 
                                     
                                         DECLARAÇÃO 
 
 
____________________________________,CNPJ 
__________________, sediada 
________________________________________________ , por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 
para os fins do Pregão nº 005/2018, DECLARA expressamente 
que: 
 
concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
 
 
_______________ , ______ de ___________ de 2018. 
 
 
______________________________________________ 
       Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 
 
Nome: _______________________________________ 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VIII AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

PROCESSO Nº 006/2018 
 
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 
 
 Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE JUSCELINO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
17.695.057/0001-55, com sede administrativa na rua Dr. 
Paulo Salvo, nº 150, Centro, Presidente Juscelino/MG, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
RICARDO DE CASTRO MACHADO de ora em diante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado 
__________________ (qualificação), neste ato representado 
por _____________ (qualificar), de ora em diante 
denominada simplesmente CONTRATADO, de conformidade com as 
Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 006/2018, Modalidade Pregão PRESENCIAL Nº 
005/2018, têm como justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato é Aquisição de gêneros 
alimentícios para Creche, Escolas Municipais, Assistência 
Social, CEFAAC, Secretaria Municipal de Administração, 
Educação e Saúde, conforme descrito no anexo a este 
contrato. 
 
CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1. - Dos preços 
 
2.1.1.- O contratante pagará ao contratado, a importância 
total estimada de R$ __________. 
 
2.1.2. – O valor a ser pago, será apurado através das 
requisições emitidas e devidamente, atendidas pelo 
Contratado. 
 
2.1.3. - O pagamento será realizado mensalmente entre os 
dias 10 (dez) e 20 (vinte) do mês subsequente à data do 
recebimento dos produtos, mediante apresentação das 
respectivas Notas Fiscais/Faturas. 
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2.1.4 O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem 
cronológica das datas de suas exigibilidades. 
 
2.1.5.- Não será efetuado qualquer pagamento ao Contratado 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
2.2 - Os preços referidos no Anexo I incluem todos os 
custos e benefícios decorrentes do fornecimento do 
produto, de modo a constituírem a única e total 
contraprestação pela execução do contrato. 
 
2.3 – Dos reajustes 
 
2.3.1.- Por força da Lei Federal nº 10.192/2001, os preços 
poderão ser reajustados após a vigência contratual de 12 
(doze) meses, salvo se aconteça algum fato superveniente. 
 
2.3.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, os preços 
unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) 
ou outro índice que venha a substituí-lo por força de 
determinação governamental. 
 
2.3.3. - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a 
variação ocorrida entre o mês da assinatura do contrato e 
do 12º mês de execução do contrato, passando a vigorar o 
novo preço a partir do 13º mês. 
 
CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à 
conta da dotação orçamentária nº: 
 
00769-100/ 02050030.0824405952.463.33903000000.100� 
00679-100/ 02040020.1545205752.100.33903000000.100� 
00047-100/ �02010010.0412200212.008.33903000000.100  
00370-102/ 02030010.1012204382.345.33903000000.102 
00848-100/ 02050040.0824305692.420.33903000000.100 
00246-100/ 02020010.1236104272.055.33903000000.100� 
00262-101/ 02020010.1236501852.208.33903000000.101 
 
CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 
 
4.1. - Este contrato entrará em vigor no dia de sua 
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assinatura e encerrar-se-á no dia 31/12/2018. 
4.2. - A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a 
critério do Contratante, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
5.1. - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento), de 
acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 
 
Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na 
exigência do cumprimento do presente contrato, não 
constituirá novação, nem muito menos, a extinção da 
respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a 
qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
7.1. O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado 
todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do presente contrato, consoante 
estabelece a Lei nº 8.666/93. 
 
7.2. Fiscalizar e acompanhar os fornecimentos. 
 
7.3. Comunicar ao Contratado toda e qualquer ocorrência 
relacionada com o fornecimento dos produtos, diligenciando 
nos casos que exigem providências corretivas. 
 
7.4. Providenciar os pagamentos ao Contratado à vista das 
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos 
fixados. 
 
CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
8.1. Fornecer os produtos em estrita observância das 
condições previstas neste contrato, no edital e seus 
anexos e na proposta. 
 
8.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
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Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando do fornecimento dos produtos objeto desta 
licitação, não podendo ser argüido, para efeito de 
exclusão de sua responsabilidade, o fato de a 
Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do 
fornecimento dos referidos produtos. 
 
8.3. Arcar com todas as despesas decorrentes da 
contratação do objeto desta licitação, inclusive impostos, 
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, 
comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos 
produtos serão de responsabilidade da empresa contratada. 
 
8.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução. 
 
8.6 – Pela entrega parcelada dos produtos no local 
conforme descrito na ordem de fornecimento, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de 
fornecimento. 
 
CLÁUSULA 9 - DA RESCISÃO 
 
9.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da 
presente licitação poderá ser rescindido de conformidade 
com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa 
prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao 
Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 
80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada. 
 
CLÁUSULA 10 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A fiscalização sobre o fornecimento dos produtos 
objeto da presente licitação será exercida por um 
representante do Contratante, nos termos do art. 67 da Lei 
nº 8.666/93. 
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10.2. A fiscalização de que trata o item anterior não 
exclui, nem reduz a responsabilidade do Contratado, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstância, 
a co-responsabilidade do Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.3. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no 
todo ou em parte os produtos, se considerados em desacordo 
com os termos da presente contrato. 
 
CLÁUSULA 11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições 
fixadas nesta Licitação, erros ou atrasos no fornecimento 
dos produtos e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplica a 
adjudicatária as seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 20 % (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total do contrato, no caso de o licitante vencedor 
não cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo 
se por motivo de força maior definido em Lei, e 
reconhecido pela autoridade competente. 
c) suspensão temporária do direito de participar de 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
d) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto pendurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que a contratante 
promova sua reabilitação. 
 
11.2. A sanção de advertência de que trata o subitem 11.1, 
letra “a” poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
 
a) descumprimento das determinações necessárias à 
regularização das faltas ou defeitos observados na 
execução do contrato; 
 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos no 
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fornecimento dos produtos ao Contratante, desde que não 
caiba a aplicação de sanção mais grave. 
 
11.3. Pelo atraso injustificado no fornecimento dos 
produtos ou pelo descumprimento das notificações para 
regularização das falhas apontadas pelo Contratante, o 
Contratado sujeitar-se-á à multa de mora de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das 
demais sanções.  
 
11.4. O valor das multas referidas na alínea “b” do 
subitem 11.1 e 11.3 poderá ser descontado de qualquer 
fatura ou crédito existente. 
 
11.5. A penalidade estabelecida na alínea “d”, subitem 
11.1, será da competência exclusiva do Prefeito Municipal. 
 
CLÁUSULA 12 - DOS CASOS OMISSOS 
 
12.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão 
resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, com alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam 
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não 
se faça aqui menção expressa. 
 
CLÁUSULA 13 - DO FORO 
 As partes elegem o foro da Comarca de Curvelo/MG, 
para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do 
presente Contrato. 
 E por estarem justos e contratados, assinam o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo 
assistiram e também assinam. 
 
Presidente Juscelino, _____ de ___________de 2018. 
 

______________________________________ 
CONTRATANTE 

_______________________________________ 
CONTRATADO 

Testemunhas: ______________________________ 
             CPF Nº: 
             _____________________________   
   
             CPF Nº: 
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ANEXO A MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

 

Item Especificação Unidade Marca/Modelo Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01  ABOBORA JAPONESA   KILO   1.340,0000   

02 

 ACHOCOLATADO EM PO Achocolatado em pó  a 
base de cacau em pó  enriquecido com vitaminas 
b3  b2  b6  b1  a e d  Acondicionado em 
embalagens de 800 gramas  (Toddy ou de 
qualidade Equivalente ou Superior ) 

UNITÁ  890,0000   

03 

 ACUCAR CRISTALIZADO De 1ª qualidade  na cor 
branca  sacorose de cana de açucar  embalagem 
de 5 kg  contendo data de fabricação e prazo de 
validade  

PACOT  1.170,0000   

04 
 ACUCAR REFINADO De 1ª qualidade  sacarose 
de cana de açucar refinada- pacote com 1 kg  

PACOT  60,0000   

05 
 ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO - FRASCO 
COM 200 ML   

UNITÁ  8,0000   

06 
 AMENDOIM CRU contendo 500 gramas  com 
identificação do produto  marca do fabricante data 
de fabricação e prazo de validade 

UNITÁ  268,0000   

07 
 AMIDO DE MILHO  TIPO MAISENA  EM 
EMBALAGEM DE 1 KG  

UNITÁ  150,0000   

08 

 APRESUNTADO Sem gordura  em pecas com 04 
kg  embalado a vacuo individualmente com 
caracteristicas propias  devidamente lacrada e com 
carimbo do SIF 

PC     40,0000   

09 

 ARROZ POLIDO De 1 qualidade  longo  costituido 
de grãos inteiros  com umidade permitida em lei  
isento de sujilidades  acondicionado em pacote de 
05 K 

PACOT  1.550,0000   

10 

 AZEITONA VERDE Em conserva  embalagem 
contendo 500g  em vidro  com identificação do 
produto  marca do fabricante  data de fabricação e 
prazo de validade  

UNITÁ  143,0000   

11 

 BACON Industrializado  de 1ª qualidade  oproduto 
deve apresentar as característicasnormais de 
consevação  acondicionado emembalagens 
plásticas que devem apresentarrótulo com as 
devidas especificações do produtonormais de 
conservação 

KILO   24,0000   
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12 

 BALAS Produto preparado a base de açucares 
fundidos e adicionado de substancias que 
caracterizam o produto, como suco de frutas, óleos 
essenciais e adicionados de outras substancias 
permitidas; a principal caracteristica do produto é o 
de apresentar-se macio, submetido a amassamento 
mecânico até obtenção da consistencia desejada. 
Acondicionado em embalagem plástica com 100 
unidades. Diversos sabores; tutti-frutti, morango, 
uva, abacaxi e banana. 

PACOT  10,0000   

13 
 BANANA MACA Unidades de tamanho médio 
frutas firmes  sem machucados  grau médio de 
amadurecimento  cor uniforme e limpas  

KILO   1.950,0000   

14 
 BATATA DOCE Unidades grandes  íntegras 
frescas e limpas  sem rechaduras e perfurações  

KILO   560,0000   

15 
 BATATA INGLESA Unidades grandes  íntegras 
frescas e limpas  sem rachaduras e perfurações 

KILO   2.230,0000   

16 
 BATATA PALHA Com identificação do produto 
marca do fabricante  data de fabricação e prazo de 
validade  pacote c/250g  

PACOT  235,0000   

17 
 BETERRABA Sem folhas  unidades de tamanho 
médio sem rachaduras ou perfurações  casca lisa e 
limpa 

KILO   520,0000   

18 
 BICARBONATO DE SODIO- EMBALAGEM DE 
250G   

UNITÁ  42,0000   

19 
 BISCOITO DOCE CHOCOLATE Rosquinha sabor 
chocolate  caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de 
qualidade equivalente ou superior 

CAIXA  35,0000   

20 
 BISCOITO DOCE COCO Rosquinha sabor coco  
caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de qualidade 
equivalente ou superior 

CAIXA  1.040,0000   

21 
 BISCOITO DOCE LEITE Rosquinha sabor LEITE  
caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de qualidade 
equivalente ou superior 

CAIXA  100,0000   

22 
 BISCOITO DOCE MAIZENA Rosquinha sabor 
maizena  caixa com 1 5 kg  Aymoré ou de 
qualidade equivalente ou superior 

CAIXA  215,0000   

23 
 BISCOITO SALGADO Cream cracker  caixa com 1 
5 kg aymoré  ou qualidade equivalente ou superior  

CAIXA  585,0000   

24 

 BOMBOM Embalagem de 01kg, contendo 50 
bombons de chocolate recheados com creme de 
castanha de caju, marca do fabricante, data de 
validade. 1ª qualidade. Garoto ou de qualidade 
equivalente ou superior 

PT     10,0000   
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25 
 CAFE EM PO Homogênio  torrado e moído  aroma 
e sabor característicos de café  tipo forte pacotes 
de 500gr  de 1ª qualidade  

PACOT  1.734,0000   

26 
 CALDO DE CARNE Tablete 19g  caixa com 24 
unidades  knnor ou de qualidade equivalente ou 
superior   

CAIXA  134,0000   

27 
 CALDO DE GALINHA Tablete 19g  caixa com 
24unidades  knnor ou qualidade equivalente ou 
superior  

CAIXA  139,0000   

28 

 CARNE AVE COXA COM SOBRECOXA DE 
FRANGO Coxa e sobrecoxa de frango  sem 
tempero  congelada  de ave abatida em 
estabelecimento sob inspeção oficial  com idade 
aproximada de 8 semanas  apresentando pele 
completa e ausência de: penas  penugens  
perfurações  coágulos  ossos quebrados  partes 
faltosas  queimaduras por congelamento  bolores e 
limo na superfície  Deve apresentar coloração 
normal e uniforme  evisceração completa  
escaldamento normal e gordura não rançosa  
Manipuladas em boas condições higiênicas  
provenientes de animais com boas condições de 
saúde  Embalagem em polietileno transparente  de 
1 kg  não deverá apresentar gelo superficial  água 
dentro da embalagem  nem qualquer sinal de 
recongelamento (gelo de cor avermelhada)  A 
embalagem deverá conter o S I M (Selo de 
Inspeção Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção 
Estadual) ou S I F (Selo de Inspeção Federal)  
contendo nome e composição do produto  categoria   
data de fabricação e validade  número do registro 
do estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
(Equivalente ou superior à marca Pif Paf) 

KILO   1.670,0000   
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29 

 CARNE BOVINA DE 2 Carne bovina de 2° em 
cubos (roxinha ou músculo)  resfriada ou congelada  
embalagem á vácuo  em polietileno transparente  
de 1 kg - sendo os cubos de dimensões 
aproximadas de 3x3x3 cm  Durante o 
processamento deve ser realizada a paragem 
(eliminação dos excessos de gorduras e cartilagem)  
Manipulada em boas condições higiênicas  
provenientes de animais em boas condições de 
saúde  abatidos sob inspeção veterinária  As 
carnes congeladas não deverão apresentar gelo 
superficial  água dentro da embalagem  nem 
qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor 
avermelhada)  A carne deve apresentar-se com 
aspectos próprios  não amolecidas e nem pegajosa  
cor  cheiro e sabor próprios  sem manchas 
esverdeadas  livres de parasitas  sujidades  e 
qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração  estando de 
acordo com a legislação sanitária e Ministério da 
Agricultura  contendo na embalagem o S I M (Selo 
de Inspeção Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção 
Estadual) ou      S  I  F (Selo de Inspeção Federal)  
contendo nome e composição do produto  categoria  
data de fabricação e validade  número do registro 
do estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente  

KILO   4.300,0000   

30 

 CARNE BOVINA TIPO COSTELA Carne bovina 
tipo costela  resfriada ou congelada  embalagem á 
vácuo  em polietileno transparente  de 1 kg  
Durante o processamento deve ser realizada a 
paragem (eliminação dos excessos de gorduras)  
Manipulada em boas condições higiênicas  
provenientes de animais em boas condições de 
saúde  abatidos sob inspeção veterinária  As 
carnes congeladas não deverão apresentar gelo 
superficial  água dentro da embalagem  nem 
qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor 
avermelhada)  A carne deve apresentar-se com 
aspectos próprios  não amolecidas e nem pegajosa  
cor  cheiro e sabor próprio  sem manchas 
esverdeadas  livres de parasitas  sujidades  e 
qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração  estando de 
acordo com a legislação sanitária e Ministério da 
Agricultura  contendo na embalagem o S I M (Selo 
de Inspeção Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção 
Estadual) ou S  I  F (Selo de Inspeção Federal)  
contendo nome e composição do produto  categoria  
data de fabricação e validade  número do registro 
do estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente   
 

KILO   380,0000   
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31 

 CARNE DE PORCO SEM OSSOS Carne suína 
sem osso (pernil)  resfriada ou congelada  
embalagem á vácuo  em polietileno transparente  
de 1 kg  Durante o processamento deve ser 
realizada a paragem (eliminação dos excessos de 
gorduras)  Manipulada em boas condições 
higiênicas  provenientes de animais em boas 
condições de saúde  abatidos sob inspeção 
veterinária  As carnes congeladas não deverão 
apresentar gelo superficial  água dentro da 
embalagem  nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada)  A carne deve 
apresentar-se com aspectos próprios  não 
amolecidas e nem pegajosa  cor  cheiro e sabor 
próprio  sem manchas esverdeadas  livres de 
parasitas  sujidades  e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração  estando de acordo com a 
legislação sanitária e Ministério da Agricultura  
contendo na embalagem o S I M (Selo de Inspeção 
Municipal) ou S  I  E (Selo de Inspeção Estadual) 
ou S  I  F (Selo de Inspeção Federal)  contendo 
nome e composição do produto  categoria  data de 
fabricação e validade  número do registro do 
estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente  

KILO   1.500,0000   

32 

 CARNE MOIDA Carne bovina de 2° moída (roxinha 
ou músculo)  resfriada ou congelada  embalagem a 
vácuo  em polietileno transparente  de 1 kg  
Durante o processamento deve ser realizada a 
paragem (eliminação dos excessos de gorduras e 
cartilagem)  Manipulada em boas condições 
higiênicas  provenientes de animais em boas 
condições de saúde  abatidos sob inspeção 
veterinária  As carnes congeladas não deverão 
apresentar gelo superficial  água dentro da 
embalagem  nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada)  A carne deve 
apresentar-se com aspectos próprios  não 
amolecidas e nem pegajosa  cor  cheiro e sabor 
próprio  sem manchas esverdeadas  livres de 
parasitas  sujidades  e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração  estando de acordo com a 
legislação sanitária e Ministério da Agricultura  
contendo na embalagem o S I M (Selo de Inspeção 
Municipal) ou S I E (Selo de Inspeção Estadual) ou 
S I F (selo de Inspeção Federal)  contendo nome e 
composição do produto  categoria  data de 
fabricação e validade  número do registro do 
estabelecimento produtor no órgão oficial 
competente  CNPJ  nome e endereço do fabricante  
condições de armazenamento e quantidade (peso)  
de acordo com a legislação vigente  

KILO   2.280,0000   
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33 

 CATCHUP Frasco plástico, produto composto a 
base de polpa e suco de tomate, sal, açucar e 
outras substancias permitidas, admitindo ao minimo 
35% de residuos secos, de consistencia cremosa, 
cor, cheiro e sabor própios, isento de sujidades e 
seus ingredientes de preparo em perfeito estado de 
conservação acondicionado em frasco plástico com 
200g. A embalagem deverá conter exatamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, numero do lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. Prazo de 
validade minimo de 12 meses a partir da data de 
entrega. 

EM     20,0000   

34 
 CEBOLA BRANCA Unidades íntegras  frescas e 
limpas  sem perfurações 

KILO   880,0000   

35 
 CENOURA Unidades íntegras  frescas e limpas 
sem rachaduras e perfurações  

KILO   1.220,0000   

36 
 CHA MATE Caixa 100g (mate leão ou qualidade 
equivalente ou superior) 

CAIXA  57,0000   

37  CHOCOLATE GRANULADO Embalagem de 50g UNITÁ  230,0000   

38 
 CHUCHU Unidades frescas e limpas  com cor 
caracteristica 

KILO   1.210,0000   

39 

 COCO RALADO Sem açucar  a base de polpa de 
coco desidratado  a embalagem deverá estar 
íntegra e conter todas as informações de acordo 
com as especificações técnicas da anvisa  
Embalagem com 200g 

UNITÁ  255,0000   

40 

 COLORIFICO Embalagem de 500g  contendo 
identificacao do produto  rotulo com ingredientes  
peso  isento de parasitas  prazo de validade e 
nome do fabricante  (pirata ou dequalidade 
equivalente ou superior) 

UNITÁ  52,0000   

41 

 CREME DE LEITE Pasteurizado-100% de origem 
animal  embalado em latas limpas  isentas de 
ferrugem  não amassadas  não estufadas 
resistentes  que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo acondicionado em lata  
pesando 395 gramas  

UNITÁ  380,0000   

42 

 DOCE DE LEITE Pastoso  deve conter na 
embalagem: registro  data de fabricação  prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a contar da data de 
entrega  composição nutricional e peso liquido  
embalagem de 800g  (itambé  qualidade 
equivalente ou superior ) 

UNITÁ  92,0000   
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43  EMUSTABLE Embalagem plástica de 200g  UNITÁ  38,0000   

44 
 EXTRATO DE TOMATE- Deve estar isento de 
fermentação e de indicadores de processamento 
defeituoso  embalagem de 260g 

UNITÁ  920,0000   

45 
 FARINHA DE MANDIOCA Grupo seca  subgrupo 
fina classe branca tipo 1  embalagem de 1 kg  
1ªqualidade 

KILO   611,0000   

46 

 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 
Acondicionado em embalagem trasparente  limpa  
não violada e resistente  em embalagem de 1 kg  
de 1ªqualidade  ( vilma ou de qualidade equivalente 
ou superior) 

KILO   550,0000   

47 

 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 
Acondicionado em embagem transparente  limpa  
não violada e resistente  em embalagem de 1kg  de 
1ªqualidade (vilma ou de qualidade equivalente ou 
superior) 

KILO   440,0000   

48 

 FEIJAO CARIOCA Tipo 1  de 1ª qualidade  novo 
constituído de grãos inteiros e sadios  com umidade 
permitida em lei  isento de material terroso  
sujilidades e mistura de outras espécies 
acondicionado em pacote de 01 kg  

KILO   2.340,0000   

49 
 FEIJAO PRETO Embalagem plastica de 1kg  (codil 
ou de qualidade equivalente ou superior) 

KILO   280,0000   

50 
 FERMENTO BIOLOGICO Seco  instantaneo  
especial para paes  pizzas  massas  doces e 
salgados  Embalagem de 10 g 

EM     10,0000   

51 

 FERMENTO QUIMICO Embalagem de 250g  com 
identificação do produto  rótulo com ingredientes  
valor nutricional  peso  fabricante  data de 
fabricaçãoe validade 

UNITÁ  164,0000   
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52 

 FRANGO Frango inteiro  sem tempero  congelado  
abatido em estabelecimento sob inspeção oficial  
com idade aproximada de 8 semanas  
apresentando pele completa e ausência de: penas  
penugens  perfurações  coágulos  ossos quebrados  
partes faltosas  queimaduras por congelamento  
bolores e limo na superfície  Deve apresentar 
coloração normal e uniforme  evisceração completa  
escaldamento normal e gordura não rançosa  
Manipulado em boas condições higiênicas  sendo 
animais com boas condições de saúde  Embalagem 
em polietileno transparente  de 2 kg  não deverá 
apresentar gelo superficial  água dentro da 
embalagem  nem qualquer sinal de recongelamento 
(gelo de cor avermelhada)  A embalagem deverá 
conter o S I M (Selo de Inspeção Municipal) ou S  I  
E (Selo de Inspeção Estadual) ou S  I F (Selo de 
Inspeção Federal)  contendo nome e composição 
do produto  categoria   data de fabricação e 
validade  número do registro do estabelecimento 
produtor no órgão oficial competente  CNPJ  nome 
e endereço do fabricante  condições de 
armazenamento e quantidade (peso)  (Equivalente 
ou superior à marca Pif Paf)  

KILO   3.000,0000   

53 

 FUBA MIMOSO DE MILHO De 1ª qualidade  
produto obtido pela moagem do grão de milho 
desgerminado ou não  deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos  embalagem de 1kg  
Sinhá ou de qualidade equivalente ou superior 

KILO   501,0000   

54  GOIABADA EM BARRA  EMBALAGEM 500G   UNITÁ  93,0000   

55  IOGURTE NATURAL POTE DE 170 ML  PO     440,0000   

56 
 KIT FEIJOADA Kit feijoada ( contendo pé de porco  
carne seca  lingüiça  toucinho e bacon 

KILO   900,0000   

57 

 LEITE CONDENSADO Embalagem tetra pack de 
395g  com identificação do produto  rótulo com 
ingredientes  valor nutricional  peso  fabricante data 
de fabricação e validade  

UNITÁ  510,0000   

58 

 LEITE PASTEURIZADO Caixas com 12 
embalagens de 1 Litro  Integral  Embalagem tetra 
Pak  estéril  em perfeitas condições  com data de 
fabricação e prazo de validade de 180 Dias  De 1ª 
qualidade 

CAIXA  2.040,0000   

59 
 MACA Unidades de tamanho médio  frutas firmes  
limpas e maduras  sem machucados  

KILO   1.430,0000   
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60 

 MACARRAO  TIPO ESPAGUETE N 9  COM 
OVOS Com ovos  com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezesa mais do peso antes da 
cocção- embalagem de 500g  

PACOT  1.566,0000   

61 

 MACARRAO PICADO MACARRÃO PICADO: 
Tipo ave-maria com ovos deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas parasitos e larvas  com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção embalagem 500g 

UNITÁ  1.224,0000   

62 

 MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS Tipo 
parafuso com ovos deverão ser fabricados a partir 
de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas  parasitos e larvas  com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção embalagem de 500g 

PACOT  240,0000   

63 

 MAIONESE De 1ª qualidade  embalagem plástica 
atóxica de 500g  lacrada  com identificação do 
produto  rótulo com ingredientes  valor nutricional  
peso  

UNITÁ  118,0000   

64 
 MANDIOCA: Unidades íntegras  frescas e limpas 
sem rachaduras e perfurações  

KILO   3.080,0000   

65 
 MANTEIGA De primeira qualidade  com sal  
Embalagem de 500g  ( Coopatos ou de Qualidade 
Equivalente ou superior ) 

UN     410,0000   

66 

 MARGARINA De 1ª qualidade  embalagem 
plástica atóxica de 500g  lacrada  com identificação 
do produto  rótulo com ingredientes  valor 
nutricional  peso  

UNITÁ  965,0000   

67 
 MILHO DE CANJICA Branca  embalagem de 500 
gramas  (pachá ou de qualidade equivalente ou 
superior)   

PACOT  345,0000   

68 

 MILHO DE PIPOCA Tipo 1  preparados com 
matérias primas sãs  limpas  isentas de matérias 
terrosas e parasitos e de detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de umidade 
embalagem de 500g  

UNITÁ  330,0000   

69 

 MILHO ENLATADO Lata de 200g  não amassadas 
sem ferrugem  com identificação do produto rótulo 
com ingredientes  valor nutricional  peso fabricante  
data de fabricação e validade 

UNITÁ  455,0000   
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70 
 MISTURA PARA BOLO Embalagem de 400g  
sabores festa e chocolate  vilma ou qualidade 
equivalenteou superior  

UNITÁ  945,0000   

71 
 MOLHO DE ALHO Grande  900 ml  pirata ou 
qualidade equivalente ou superior  

UNITÁ  39,0000   

72 
 MOLHO DE PIMENTA Embalagem 900ml   pirata 
ou qualidade equivalente ou superior  

UNITÁ  74,0000   

73 

 MOLHO DE TOMATE Embalagem de 340g  com 
identificação do produto  rótulo com ingredientes  
valor nutricional  peso  fabricante data de 
fabricação e validade  (pomarola  ou qualidade 
equivalente ou superior) 

UNITÁ  120,0000   

74 
 MOLHO INGLES Embalagem 900ml  pirata ou 
qualidade equivalente ou superior  

UNITÁ  70,0000   

75 

 OLEO DE SOJA REFINADO Refinado  tipo1  que 
sofreu processo tecnológico adequado como 
degomagem  netralização  clarificação  
frigorificação ou não de desodorização  embalagem 
pet  900ml  caixac/20 unidades  

CAIXA  108,0000   

76 

 OVO BRANCO Grandes  inteiros  sem rachaduras 
e limpos  embalagem com data e validade e aviário 
de origem  com registro no sim  sif ou cispoa 
 

DUZIA  1.860,0000   

77 
 PIMENTAO VERDE Unidades íntegras  frescas e 
limpas  sem rachaduras e perfurações  

KILO   325,0000   

78 
 PIRULITOS Em forma de coração, pequeno, 
pacotes com 50 unidades 

PACOT  10,0000   

79 
 PO PARA GELATINA Embalagem de 85g  sabor 
abacaxi  cereja  limão  morango  uva   ( royal ou 
qualidade equivalente ou superior) 

UNITÁ  1.180,0000   

80 

 POLVILHO AZEDO Empacotado em plástico 
atóxico isento de substâncias nocivas  odores e 
sabor estranhos ao seu aspecto normal  
embalagem de 01 kg  (amafil ou qualidade 
equivalente ou superior ) 

KILO   635,0000   

81  QUEIJO FRESCO  UN     582,0000   
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82 

 QUEIJO MUSSARELA  Em pecas com 04 kg  
embalado a vacuo individualmente com 
caracteristicas propias  devidamente lacrada e com 
carimbo do SIF 

PC     40,0000   

83 
 QUIABO: Unidades íntegras  frescas e limpas sem 
rachaduras e perfurações  

KILO   350,0000   

84 
 REFRESCO EM PO Embalagem de 1 kg  sabores 
morango  laranja  limão   ( vilma ou qualidade 
equivalente ou superior ) 

UNITÁ  440,0000   

85 
 REPOLHO Unidades íntegras  frescas e limpas  
sem rachaduras e perfurações 

KILO   640,0000   

86 

 SAL REFINADO- Iodado  com no mínimo 96 95% 
de cloreto de sódio e sais de iodo  produto refinado 
iodado  com granulação uniforme e com cristais 
brancos  com dosagem de sais de iodo de acordo 
com a legislação federal especifica- embalagem de 
1kg  

KILO   113,0000   

87 

 SALSICHA TIPO HOT DOG Resfriada, pacotes de 
01kg. O produto deverá apresentar textura, cor, 
cheiro e sabor caracteristicos. Embalado a vacuo 
em embalagem plástica, atóxica, transparente e 
resistente, contendo a tabela nutricional, modo de 
preparo e descongelamento; marca comercial, 
nome e descrição do produto, numero do lote, 
numero do registro no Ministério da Agricultura e 
demais dizeres obrigatórios, conforme a legislação 
em vigor 

PT     40,0000   

88 

 TEMPERO TEMPERO CASEIRO: 
Contendo no rotulo identificacao do produto  nome 
do fabricante e prazo de validade  embalagem de 
01kg 

KILO   588,0000   

89 
 TEMPERO SACHE- Pacotes com 12 unidades de 
5g  (sazon ou qualidade equivalente ou superior) 
 

PACOT  24,0000   

90 
 TOMATE Grau médio de amadurecimento 
unidades íntegras  frescas e limpas  sem 
perfurações  

KILO   1.480,0000   

91 
 VAGEM Unidades frescas e limpas  com cor 
caracteristica  

KILO   194,0000   

92 
 VINAGRE Branco fermentado de vinho com acidez 
mínima de 4 0%- embalagem 750ml  

UNITÁ  149,0000   

  

 




