
Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG – CEP.: 39.995-000 –
email:divisaalegrelicita@yahoo.com.br

Ata do Pregão Presencial nº 060/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2021
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL.
TITULO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E
AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO POR ITEM”
DATA ABERTURA: 09 (NOVE) DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 9:00 (NOVE) HORAS.

Às nove horas do dia nove de dezembro do ano de dois mil e vinte um, na Sala de Reuniões da
Comissão Permanente de Pregão da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre, situada na Rua:
Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG, realizou-se a sessão pública para
recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações
de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial
nº 060/2021, cujo objeto é registro de preços objetivando futuras aquisições de gêneros
alimentícios destinados ao atendimento da alimentação escolar, programas desenvolvidos
pelas secretarias de ação social, esporte e as necessidades das demais secretarias desta
municipalidade.

Presente a Pregoeira Geilza Alves Costa, a Sra. Amanda Ariele de Souza e a Sra. Midiane
Dias Santos Oliveira, membras da equipe de apoio e a diretora da Creche Carinha de Anjo
Joselice Spósito Silva.

Presente, também, o representante da seguinte empresa licitante:

EMPRESAS / REPRESENTANTES CREDENCIADOS
H B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 43.671.167/0001-97, estabelecida na
Rua Alfredo Luiz Bahia, 621 – Centro – CEP: 39995-000 Divisa Alegre/MG, representada pelo
Sr. Bruna Hellen Riani de Souza, portador do CPF:123.930.986-40.

Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, bem como, os envelopes contendo a proposta de preços e as documentações de
habilitação (envelopes nº 01 e 02) das mãos do representante credenciado.

O credenciamento teve a duração de (0:10) dez minutos.

Após, a Pregoeira procedeu à abertura do envelope contendo a proposta de preços, verificando
a conformidade da mesma com as exigências do edital, constatando que a proposta
apresentada atenderam aos requisitos solicitados.

A proposta foi considerada classificada.

O representante da empresa participante e a equipe de apoio vistaram a proposta apresentada.

Ato contínuo, a Pregoeira promoveu a classificação da empresa (menor preço) na forma como
segue o mapa de lances.

Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com a
empresa licitante conforme os critérios estabelecidos no referido edital.

As negociações ocorreram até o item 81 quando a Pregoeira verificou as documentações de
habilitações da empresa licitante e constatou que a mesma não apresentou a Habilitação
técnica exigência no item 9.4 do edital.
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A Pregoeira declara a empresa H B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA inabilitada e
não prossegui com os julgamentos.

Segue mapa de lances para comprovações das ocorrências.

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 10 horas e 40 minutos. Eu,
Geilza Alves Costa, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado
conforme, segue assinado pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio, Nutricionista e pelos
representantes das empresas/proponentes que permaneceram até a lavratura da mesma.

GEILZA ALVES COSTA– Pregoeira: ______________________________________________

AMANDA ARIELE DE SOUZA
Equipe de Apoio ______________________________________________________________

MIDIANE DIAS SANTOS OLIVEIRA
Equipe de Apoio ______________________________________________________________

JOSELICE SPÓSITO SILVA

Diretora Creche Carinha de Anjo _________________________________________________

H B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Bruna Hellen Riani de Souza ____________________________________________________
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Divisa Alegre, 18/11/2021.

Exmo. Senhora

REINILDA PEREIRA DE SOUSA E SILVA

DD. Prefeita Municipal

DIVISA ALEGRE/MG.

Senhora Prefeita,

Informamos a necessidade de futuras aquisições de gêneros alimentícios destinados ao
atendimento da alimentação escolar, programas desenvolvidos pelas secretarias de
ação social, esporte e as necessidades das demais secretarias desta
municipalidade. Solicitamos pelo presente, a V.Exª. Providências para contratações dos itens
descritos a seguir no anexo Termo de Referência.

Atenciosamente.

ISAIAS SANTOS SOBRINHO
Secretário Municipal de Administração
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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO:

1.1 REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL,
ESPORTE E AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA
MUNICIPALIDADE.

2- JUSTIFICATIVA:

2.1 A presente aquisição visa atender as necessidades de fornecimento de gêneros
alimentícios, para a composição da Merenda Escolar das unidades de ensino do
Município, programas desenvolvidos pelas Secretarias de ação Social, Esportes bem
como atender as demanda das diversas secretarias desta municipalidade.

2.3 A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos
produtos em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre
empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo
fator preponderante do certamente será o MENOR PREÇO POR ITEM. Assim, mediante
tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia em
função do custo beneficio, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá
diretamente do preço praticado no mercado em relação ao(s) produtos ofertado(s) pela(s)
empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o MENOR PREÇO POR ITEM.

3- DOS ITENS E QUANTIDADES

3.1. Os itens em que constar em no seu conteúdo referência a alguma marca, fica
consignado que não é violação ao principio da isonomia, mas sim mera simbologia,
podendo o licitante apresentar proposta cotando um item de forma similar, superior ou
equivalente.

a) ITENS PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Descrição UND Qtde

59

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1: Grupo beneficiado anão,
variedade carioquinha, tipo I novo, teor máximo de impureza de 2%,
constituído de grãos inteiros, sãos, isentos de materiais terrosos,
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem

UNID 1.650
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plástica atóxica de 5Kg. .

73

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATÂNEO: Enriquecido com vitamina
A, C, D e Ferro cor branca e sabor característico. Acondicionada
em embalagem de 400g. Deverá trazer informações gerais, data de
fabricação e validade bem visíveis e claras. As bordas do fecho de
vedação da embalagem devem estar perfeitas (sem orifícios ou
defeitos) que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do
produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade. Prazo
de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de
entrega.APRESENTAR AMOSTRA.

PCT 4.500

b) ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/EQUIPARADAS

Item Descrição UND Qtde

1

ACHOCOLATADO EM PÓ: Ingredientes: Açúcar, cacau,
extrato de malte, sal, leite em pó desnatado, soro de leite em
pó, vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D3 e PP), estabilizante lecitina
de soja e aromatizantes. . Não deverá apresentar (diluição
inadequada, misturas inadequadas ao produto), presença de
impurezas, formação de grumos, cheiro forte e intenso,
coloração escura ou clara não característica, sabor alterado.
Embalados em potes de 800g, devendo a embalagem está
intacta.

UNID 650

2

ACHOCOLATADO EM PÓ LIGHT.: Ingredientes:
maltodextrina, cacau em pó, lecitina de soja, edulcorantes
artificiais ciclamato de sódio e sacarina sódica, edulcorantes
naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício
e aroma artificial de baunilha. Deverá ser isento de glúten e
lactose. Na embalagem deverá conter as seguintes
informações: Indicação do fabricante, tabela nutricional,
ingredientes, data de validade e peso. Embalagem mínima de

UNID 60
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210g.

3
ACHOCOLATADO LÍQUIDO EM CAIXINHA COM 200 ML.:
Leite integral reconstituído, açúcar, soro de leite em pó, cacau.

UNID 3.000

4

AÇUCAR CRISTAL PC 1KG: l, resultado do processamento da
cana de Açúcar, não devendo apresentar umidade, bolor,
rendimento insatisfatório, Insento de matéria terrosa, sujidade,
parasitos e de detritos animais ou vegetais, devendo conter
na rotulagem as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais,
sendo a validade minima de 3 meses a contar da data de
entrega, acondicionados em embalagens atoxicas de até 1kg .

KG 8.000

5 AÇUCAR REFINADO 1 KG KG 300

6 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100 ML UNID 60

7
ÁGUA MINERAL NATURAL COM EMBALAGEM PLÁSTICA
DE 1,5L.

UNID 200

8
ÁGUA MINERAL NATURAL COM EMBALAGEM PLÁSTICA
DE 500ML

UNID 2.000

9
ÁGUA MINERAL natural para reposição de 20 LTS.: Com
certificados de autorizações dos órgãos competentes e com
validade para 12 (doze) meses.

UNID 500

10

AMEIXA EM CALDA: Ameixa em calda, (agua e açucar ),
embalada em lata limpa isenta de ferrugem, não amassada,
não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto,
limpas, secas, não violadas e resistentes, com peso minimo de
850g.Validade minima de 03 meses a partir da data de
entrega.A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade,
lote e informações nutricionais.

UNID 220
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11

AMENDOIM TORRADO S/CASCA - 500g: Validade mínima de
8 meses a contar da data de entrega.A rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.

UNID 1.000

12
AMIDO DE MILHO: , embalado em caixas de papelão
reforçada, em pacotes de 200gr, validade mínima de 11 meses
a partir da entrega do produto.

UNID 300

13
ANILINA COMESTIVEL, EMBALAGEM COM NO MINIMO 10
ML, CORES VARIADAS.

UNID 120

14

APRESUNTADO FATIADO: Produto de boa qualidade fatiado
em embalagem bandeja de isopor com plástico, devidamente
identificado com marca do produto,peso e data de validade e
registro no SIF ou IMA Emb. c/ 1 kg. .

KG 100

15

ARROZ INTEGRAL, Longo fino, tipo 1: O produto não deverá
apresentar grãos disformes, percentuais de impurezas acima
de 5% (grãos queimados, pedras, carunchos), cheiro forte,
intenso e não característico. Embalagem: Deve estar
acondicionado em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos, não violados, resistentes de 1kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, validade minima de 6(seis meses).

KG 200

16

ARROZ POLIDO TIPO I 05KG: classe longa, extrafino,
embalagem plástica de 05 kg. a rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações:nome, marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais, embalagens
plástica (polietileno) de 05kg, sendo a validade mínima de três
meses a contar da data da entrega.

PCT 800
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17

ARROZ, parboilizado, tipo 1. 5 KG.: Arroz Parboilizado tipo I,
Grupo: Beneficiado, Subgrupo: Parboilizado, Classe: Longo
Fino, Tipo I. O produto não deve apresentar grãos disformes,
percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados,
pedras, cascas e carunchos), cheiro forte, intenso e não
característico, preparação dietética final inadequada –
empapamento. Embalagem: eve estar intacta, acondicionada
em pacotes de até 5 kg, em polietileno transparente, atóxico.
Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade,
lote e informações nutricionais.

UNID 1.000

18

AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO – Peso liquido 800g.:
Em embalagens atoxicas, totalmente vedada, a mesma deve
conter informoções nutricionais, bem como data de fabricação
e data da validade, devendo a mesma ser de no minimo
4meses a partir da data de entrega do produto.

UNID 578

19 BALA MASTIGAVEIS FRUTAS 500G. PCT 250

20 BATATA PALHA - 120g. UNID 2.000

21
BICARBONATO DE SÓDIO MÍNIMO 20G.: Validade de no
mínimo 18 meses, c/ data de embalamento não superior a 60
dias.

UNID 2.000

22

BISCOITO DOCE DE LEITE TIPO ROSQUINHA: Crocante de
fácil mastigação, produzido a partir de Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, de ótima qualidade, pct
mínimo de 350g. Com validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.

PCT 5.000

23

BISCOITO DOCE DE MAISENA,: crocante de fácil mastigação,
produzido a partir de Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, de boa qualidade, pct mínimo 400g. Com validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega.
APRESENTAR AMOSTRA.

PCT 2.000
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24

BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Tipo rosquinha, crocante de
fácil mastigação, produzido a partir de Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, de ótima qualidade, pct
mínimo de 400g. Com validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.

PCT 3.600

25

BISCOITO RECHEADO: sabor baunilha e/ou Chocolate,
ausência de gordura trans, pacote com no minimo 125 gramas,
prazo de validade de no mínimo 12 meses, com data de
fabricação não superior a 30 dias.

UNID 2.600

26 BISCOITO SALGADO SALPET TRADICIONAL 200G UNID 400

27

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER,: Crocante de
fácil mastigação, produzido a partir de Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, de boa qualidade, com
teor maximo de gordura 16% e sódio de 140mg por porção.
Embalados em embalagens de 400g. Com validade mínima
de 6 meses a contar da data de entrega.

PCT 3.000

28 BOMBOM SORTIDO 250g. CAIXA 1.200

29

BOMBOM TIPO BOLA: com recheio a base de castanha de
cajú, amendoim ou avelã, envolvido por uma camada de
biscoito tipo waffer e coberto com uma camada de chocolate
ao leite, pacote com o peso minimo de 950g.Validade minima
de 03 meses partir da data de entrega.

UNID 200

30

CAFÉ EM PÓ,: Torrado, moído, embalado a vácuo, com 100%
de pureza. Não deve apresentar sujidade, umidade,
rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor
não característico. Embalagem: Deve estar intacta,
acondicionada em pacotes de 250g. à vácuo. Prazo de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais e atender as exigências ANVISA

UNID 5.000
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31

CALDO DE CARNE EM PÓ: Preparado à base de extrato de
carne e condimentos, acondicionado em sacos de polietileno
íntegra, atóxico. Embalagem de até 1kg com as devidas
referências nutricionais, validade mínima de 3 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais.

KG 42

32 CALDO DE CARNE EM PÓ 57g. UNID 100

33

CALDO DE GALINHA EM PÓ: Preparado à base de carne de
galinha desidratada e condimentos, acondicionado em sacos
de polietileno íntegra, atóxico. Embalagem de até 1kg com as
devidas referências nutricionais, validade mínima de 3 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo
as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais.

KG 42

34 CALDO DE GALINHA EM PÓ 57g UNID 100

35 CANELA EM CASCA PACOTE 1KG PCT 10

36
CANELA EM PÓ,: pó fino e homogêneo, na cor marrom-claro,
com cheiro e sabor característicos, embalagem plástica atóxica
transparente de 10g.

UNID 500

37

CARNE BOVINA TRASEIRA TIPO ALCATRA:: - sob
refrigeração, máximo aceitável de 8% de gordura, isento de
aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos. Em cortes grande deaté 5kg. A ENTREGA
DEVERÁ SER REALIZADA SEMANALMENTE. "

KG 400
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38

CARNE BOVINA TRASEIRA TIPO FRALDINHA: - sob
refrigeração, máximo aceitável de 8% de gordura, isento de
aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos. Em cortes grande deaté 5kg. A ENTREGA
DEVERÁ SER REALIZADA SEMANALMENTE.

KG 200

39

CARNE BOVINA TRASEIRA TIPO LAGARTO (POLISTA): -
sob refrigeração, máximo aceitável de 8% de gordura, isento
de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos. Em cortes grande deaté 5kg.A ENTREGA
DEVERÁ SER REALIZADA SEMANALMENTE.

KG 200

40

CARNE BOVINA TRASEIRA TIPO MAMINHA: CARNE
BOVINA TRASEIRA TIPO MAMINHA - sob refrigeração,
máximo aceitável de 8% de gordura, isento de aditivos ou
substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e
que alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem
primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de microorganismos. Em cortes grande
deaté 5kg. A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA
SEMANALMENTE.

KG 200

41

CARNE BOVINA TRASEIRA TIPO PATINHO: - sob
refrigeração, máximo aceitável de 8% de gordura, isento de
aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos. Em cortes grande deaté 5kg. A ENTREGA

KG 200
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DEVERÁ SER REALIZADA SEMANALMENTE.

42

CARNE TIPO ACEM MOIDO: - sob refrigeração, máximo
aceitável de 8% de gordura, isento de aditivos ou substâncias
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem
suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem
primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de microorganismos em pacotes de 1 kg.
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA SEMANALMENTE.

KG 200

43

CARNE TIPO MUSCULO MOIDO: - sob refrigeração, máximo
aceitável de 8% de gordura, isento de aditivos ou substâncias
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem
suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem
primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de microorganismos em pacotes de 1 kg.
A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA SEMANALMENTE.

KG 300

44

CARNE TIPO PALETA MOIDO: sob refrigeração, máximo
aceitável de 8% de gordura, isento de aditivos ou substâncias
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem
suas caracteristicas naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem
primária constituida de plástico atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de microorganismos em pacotes de até
2Kg. a entrega deverá ser realizada semanalmente.

KG 300

45

CATCHUP tradicional, embalagem, contendo no minimo 300
g.: Com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo com a Resolucao 12/78
da CNNPA.

Unid. 120
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46

CHOCOLATE EM BARRA AO LEITE EMBALAGEM DE NO
MINIMO 1 KG: contendo entre os Ingredientes: Açúcar,
manteiga de cacau, massa de cacau, gordura vegetal, leite em
pó integral, soro de leite em pó, leite em desnatado,
emulsificantes lecitina de soja (322) e poliricinoleato de
poliglicerol (476) e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN.

KG 100

47

CHOCOLATE EM BARRA MEIO AMARGO ,PESO DE NO
MINIMO 1 KG: contendo entre os Ingredientes:- Açúcar , Licor
de Cacau , Leite em Pó Integral,- Gordura Vegetal ,
Emulsificante, Lecitina de Soja , Ricinoleato de Glicerila ,
Aromatizante , Contém Traços de Castanha de Caju
- Contém Glúten"

KG 120

48
CHOCOLATE EM PO PURO (CACAU S/ AÇUCAR) 200GR:
validade de no minimo 12 meses e data de fabricação não
superior a 30 dias.

UNID 2.000

49

CHOCOLATE GRANULADO: Grãos integros, produzidos
apartir de materia prima de primeira qualidade, sem presença
de sujidades, umidade, ou odores, em embalagem atoxicas
contendo 1kg. com validade minima de 3 meses, devendo ma
embalagem conter informações tipo: Marca/Nome, data de
validade, lote e informaões Nutricionais.

UNID 200

50

COCO RALADO EM FLOCOS MÉDIOS 100G.: , Produto
alimentício desidratado contendo entre os ingredientes: Polpa
de coco desidratada e parcialmente desengordurada. Deve
apresentar coloração branca e consistência firme. Sabor
característico, sem sinais de ranço ou amargor. Ausente de
sujidades, parasitas ou larvas. Embalagem plástica íntegra,
atóxica, de 100g. A rotulagem deve conter marca, ingredientes,
lote, informações nutricionais e data de validade de no minimo
2meses. APRESENTAR AMOSTRA!

UNID 4.000

51

CREME DE LEITE,: Apresentando teor de matéria gorda de
25%, com validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega, embalado em caixa cartonada, pesando 200g,
produzido com produtos da 1ª qualidade.

UNID 300
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52 CREME TIPO CHANTILLY 1 LITRO UNID 60

53 DOCE PÉ DE MOLEQUE: POTE COM 50 UNIDADE DE 16g, UNID 120

54

EXTRATO DE TOMATE.: Preparado com frutos maduros e
sãos, sem pele, sem semente, classe símples concentrado,
substância seco menos cloreto de sódio, mínimo de 18% P/P,
coloração vermelha, consistente, livre de impurezas, parasitas,
larvas e fermentações, com validade mínima de 22 meses.
Embalagem com mínimo de 3 kg.

UNID 120

55 EXTRATO, de tomate, concentrado, embalagem com 340 g. Unid. 480

56

FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL: , crua, grupo seco,
sub-grupo fina, classe branca, isenta de matéria terrosa,
parasitas e larvas, sem fermentação ou ranço, sem bolores e
leveduras, embagem plástica atóxica transparente de 1Kg,
validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.

KG 400

57

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO,: Obtida a
partir de cereal limpo, desgerminado isentos de matéria terrosa
e em perfeito estado de conservação, sem umidade ou ranço,
embalagem de 1 Kg. Validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.

KG 1.000

58

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO,: obtida a
partir de cereal limpo, desgerminado isentos de matéria terrosa
e em perfeito estado de conservação, sem umidade ou ranço,
embalagem de 1 Kg. Validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.

KG 400

59

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1: Grupo beneficiado anão,
variedade carioquinha, tipo I novo, teor máximo de impureza
de 2%, constituído de grãos inteiros, sãos, isentos de materiais
terrosos, sujidades e mistura de outras variedades e espécies,
embalagem plástica atóxica de 5Kg. .

UNID 550

60 FERMENTO BIOLÓGICO 30G. UNID 200
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FILE DE PEIXE: FILÉ DE PEIXE ,resfriado, limpa, aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria
da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor;
próprio, tipo de corte: em bifes, embaladas em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo

KG 420

62
FLOCOS DE MILHO 500g.: Flocos de milho pré-cozido
enriquecido com Ferro e Ácido Fólico.

UNID 500

63

FRANGO INTEIRO,: Com Osso, congelado com adição de
água de no máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, não
amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas; deverá ser
registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem
excesso de gordura e pele), corte de acordo com os padrões
estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo partes
não cotadas; apresentar após o desgelo consistência firme e
compacta, coloração amarelo pardo, brilho e odor suave,
acondicionado em embalagem plástica atóxica, disposta em
caixa de papelão reforçada e internamente impermeabilizada,
lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: espécie
do produto, data da embalagem, validade e peso, sem
tempero.

KG 1.500

64

FRANGO(COXA),: Congelado com adição de água de no
máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, não amolecido nem
pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas; deverá ser registrado junto ao
IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de gordura
e pele), corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo
diagrama sem extensão, atingindo partes não cotadas;
apresentar após o desgelo consistência firme e compacta,
coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionado
em embalagem plástica atóxica, disposta em caixa de papelão
reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta
de nylon, contendo em seu rótulo: espécie do produto, data da
embalagem, validade e peso, sem tempero.

KG 2.500
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65

FUBA DE MILHO,: amarelo, fino, enriquecido com ferro e ácido
fólico, embalagens de 1kg, livre de parasitas, odores
estranhos, substancias nocivas, prazo de validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega

Unid. 1.200

66

GELATINA EM PÓ,: Preparado com ingredientes limpos de 1ª
qualidade, pó fino, cor, característica, cheiro e sabor próprios,
ausência de sujidade, parasitas e larvas, embalagem com no
minimo 35 g.

UNID 12.000

67

GRANOLA MISTA, GRANOLA, Embalagem de polietileno
atoxica contendo 1kg: , com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, informações nutricionais, fornecedor,
peso, data de fabricação e validade. Ingredientes: aveia,
melado, germem de trigo, uva passa, fibra de trigo, flocos de
arroz, flocos de milhos e castanha do Pará. Validade mínima
de 06 meses a contar da data de entrega.

UNID 450

68

IOGURTE FRUTAS 900ML.: , com adição de polpa de ameixa,
obtido de leite pasteurizado, com consistência cremosa ou
firme, em embalagem de filme de tileno impresso com 1 litro,
com validade de no máximo 45 dias. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número lote, data, validade, quantidade
do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.

UNID 900

69

IORGUTE SACHÊ: (sabores variados), Pasteurizada, sem
adição. Apresentando teor mínimo (100g): 1,7g / proteínas,
02g / gorduras totais. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade
mínima de 20 (vinte) dias. Unidade em sachê de 100 ml.
APRESENTAR AMOSTRA

UNID 20.000

70 LEITE CONDENSADO EMBALADOS EM CAIXA
MULTILAMINADA CARTONADA - COM NO MINIMO 395

UNID 800
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GR.

71
LEITE DE COCO, com cor e aroma característico, embalagem
de vidro de 200ml.

UNID 220

72

LEITE EM PO INTEGRAL INSTATÂNEO: O produto deve
conter no minimo 3,5% de gordura, cor branca e sabor
caracteristico. O produto deve conter no mínimo 3,5% de
gordura, cor branca e sabor característico. Acondicionada em
embalagem resistente contendo 400g. Deverá trazer
informações gerais, data de fabricação e validade bem visíveis
e claras. As bordas do fecho de vedação da embalagem
devem estar perfeitas (sem orifícios ou defeitos) que
prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O
produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos
estranhos, cor não característica do produto, sabor ácido
intenso. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da
data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais APRESENTAR
AMOSTRA.

PCT 1.600

73

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATÂNEO: Enriquecido com
vitamina A, C, D e Ferro cor branca e sabor característico.
Acondicionada em embalagem de 400g. Deverá trazer
informações gerais, data de fabricação e validade bem visíveis
e claras. As bordas do fecho de vedação da embalagem
devem estar perfeitas (sem orifícios ou defeitos) que
prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O
produto não deverá apresentar sinais de sujidade. Prazo de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de
entrega.APRESENTAR AMOSTRA.

PCT 1.500

74
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, UHT.: , embalagem tetrapak,
com informações nutricionais, identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido.

LT 2.500

75 LEITE PASTEURIZADO TIPO C (EMBALAGEM DE 01 LITRO) UNID 2.000
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ACONDICIONADO EM SACHE PLÁSTICO.

76

LINGÜIÇA FRESCAL DE FRANGO EM GOMOS,: Preparada
com sobre-coxa e peito de frango e condimento, sem pimenta,
com aspecto característico firme, cor própria, não pegajosa,
sem mancha pardacenta e esverdeada, odor e sabor próprios,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, com adicional de água
ou gelo de no máximo 3%, sem excesso de gordura ou pele,
acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, à
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada e internamente
impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em
seu rótulo: espécie do produto, data da embalagem, validade e
peso, devendo ser registrada junto ao IMS ou SIF.

KG 200

77

LINGUIÇA TIPO CALABREÇA FINA, COZIDA E DEFUMADA:
carne suina, água, proteína de soja, sal, glicose desidratada,
pimenta branca, cebola, alho, pimenta vermelha, regulador de
acidez lactato de sódio, establizante polifosfato de sódio,
realçador de sabor glutamato monossódico, antioxidante
eritorbato de sódio. Sem glúten.

KG 200

78

LOURO DESIDRATADO: constituído de folhas sãs, limpas e
secas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico,
resistente e hermeticamente vedado. Deve apresentar
coloração verde pardacenta, cheiro aromático, aspecto e sabor
característico. Embalagens: embalagem de 05g.

UNID 200

79

MAIONESE A BASE DE OVO E ÓLEO VEGETAL:
ADICIONADA DE CONDIMENTOS E OUTRAS
SUBSTÂNCIAS, COMESTÍVEIS. NÃO PODERÁ SER
ADICIONADA DE CORANTES, EM EMBALAGEM PLÁSTICO,
ATÓXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO.
CADA EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR PESO
LÍQUIDO MINIMO DE 500 gr.

UNID 160

80 MANTEIGA COM SAL- Pact de 200gr. UNID 400
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81

MARGARINA VEGETAL 500GR: Produto Obtido de vegetais
líquidos hidrogenados, de consistência cremosa, aromatizada
artificialmente e vitaminada, com no mínimo 65% de lipídios.
Não deve apresentar massa não cremosa, cheiro
desagradável, cor não característica do produto, pote violado.
Embalagem: deve estar intacta, em pote de polietileno
resistente, contendo 500g. Prazo de validade: mínimo de 3
meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais
APRESENTAR AMOSTRA.

UNID 800

82

MASSA ALIMENTÍCIA SECA TIPO PADRE NOSSO: Cor
amarela, produzido com farinha de trigo especial, massa com
ovos e demais substâncias permitidas, isentas de corantes,
sujidades e parasitas, não fermentada ou rançosa, embalagem
plástica transparente atóxica de 500 g, com validade mínima
de 10 meses a partir da entrega.

UNID 1.200

83

MASSA ALIMENTÍCIA SECA, TIPO ESPAGUETE,: Produzido
a partir do sêmola de trigo, apenas corantes naturais, sem a
presença de sujidades e parasitas, rançosa, embalagem
plástica transparente atóxica de 1kg, com validade mínima de
10 meses a partir da entrega. APRESENTAR AMOSTRA

KG 1.500

84

MASSA ALIMENTICIA TIPO ESPAGUETE, À BASE DE
FARINHA COM OVOS: pacote contendo 500gr, com
identificação do produto e prazo de validade. Apresentar
amostra.

UNID 1.500

85

MASSA ALIMENTICIA TIPO TALHARIM: cor amarela,
produzido com farinha de trigo especial, massa com ovos e
demais substâncias permitidas, isentas de corantes, sujidades
e parasitas, não fermentada ou rançosa, embalagem plástica
transparente atóxica de 500 Kg, com validade mínima de 10
meses a partir da entrega. APRESENTAR AMOSTRA

UNID 200
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86

MILHO P/CANJICÃO,: Cor Amarelo ou branca, Livre de
sujidades, impurezas e parasitas. Validades mínima de 6
meses a contar da data de entrega. Embaladas em sacos
plasticos atoxicos, de 500g, devendo o mesmo conter no
minimo as seguintes informações: Nome e/ou Marca, data de
validade informações nutricionais. APRESENTAR AMOSTRA.

UNID 1.200

87
MILHO PARA PIPOCA,: grupo duro, classe amarelo tipo 1,
livre de sujidades, livre para impurezas. Embalagem plástica
atóxica de 500gr.

UNID 380

88

MILHO VERDE EM CONSERVA 2,6 kg: Ingredientes: Milho
verde, água, açúcar, sal. Embalagem: Deve estar intacta,
resistente, vedada hermeticamente e limpa, acondicionada em
latas de flandres com peso liquido de até mínimo de 1,7 kg,
não apresentando ferrugem, amassamento, vazamento ou
abaulamento. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais.

UNID 160

89

MILHO VERDE SIMPLES EM CONSERVA,: Grãos médios
inteiros e uniformes, coloração amarelo, macio, imerso em
líquido translúcido, livre de impurezas, acondicionados em
embalagem com 200g, com validade mínima de 16 meses a
contar da data de entrega, devendo ser considerado como
peso líquido o produto drenado.

UNID 880

90
MISTURA PARA BOLOS, sabor festa embalagem mínimo de
400g

UNID 2.000

91
MORTADELA,: cozido com 100% de carne suína, resfriado
entre 0 e 4ºc, com validade mínima de dois meses a partir da
data de entrega.

KG 160
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92

OLEO DE SOJA 900ML: Características Técnicas: Óleo de
soja refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem
frágil, com ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e
intenso, volume insatisfatório. Embalagem: Acondicionada em
recipientes (de latas, ou recipiente de plástico), de 900 ml, não
apresentado ferrugem, amassamento, vazamento. Prazo de
validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

UNID 900

93

OREGANO DESIDRATADO: Deve ser constituído de folhas
sãs, limpas e desidratadas, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado.
Deve apresentar coloração verde pardacenta, aspecto, cheiro
e sabor característico. Embalagens: embalagem de 05g,

UNID 2.300

94

OVOS DE GALINHA, DE GRANJA,: branco, tamanho grande,
de primeira, frescos, acomodados em cartelas e embalados
em caixa de papelão, em perfeitas condições estruturais,
padronizadas, rotuladas e lacradas.

DÚZIA 600

95

PEITO DE FRANGO DESFIADO,: congelado com adição de
água de no máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, não
amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas; deverá ser
registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem
excesso de gordura e pele); apresentar após o desgelo
consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho
e odor suave, acondicionado em embalagem plástica atóxica,
disposta em caixa de papelão reforçada e internamente
impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em
seu rótulo: espécie do produto, data da embalagem, validade e
peso, sem tempero. 500gr.

PCT 360
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96

PEITO DE FRANGO,: Congelado com adição de água de no
máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, não amolecido nem
pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas; deverá ser registrado junto ao
IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de gordura
e pele), corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo
diagrama sem extensão, atingindo partes não cotadas;
apresentar após o desgelo consistência firme e compacta,
coloração amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionado
em embalagem plástica atóxica, disposta em caixa de papelão
reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta
de nylon, contendo em seu rótulo: espécie do produto, data da
embalagem, validade e peso, sem tempero.

KG 2.700

97 PIPOCA DOCE 90g. Unidade 1.000

98 PIRULITO PC C/600GR UNID 120

99 POLPA DE FRUTA SABOR DE CAJÚ. UNID 1.600

100

POLPA DE FRUTA SABOR DE GOIABA: com embalagens
plásticos, atoxicas, com peso médio de 100g, deve conter
rotúlo no qual deve ser conter no mínimo as seguintes
descrições: data de fabricação e validade, bem como as
informações nutricionais.

UNID 1.600

101

POLPA DE FRUTA SABOR DE MANGA.: com embalagens
plásticos, atoxicas, com peso médio de 100g, deve conter
rotúlo no qual deve ser conter no mínimo as seguintes
descrições: data de fabricação e validade, bem como as
informações nutricionais.

UNID 1.600

102

POVILHO AZEDO: primeira qualidade, lavada e peneirada,
livre de impurezas. Embalada em saco plástico resistente e
transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução
12/78 da cnnpa. Kg

KG 360
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103

POVILHO DOCE: primeira qualidade, lavada e peneirada, livre
de impurezas. Embalada em saco plástico resistente e
transparente, contendo nome e endereço do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de acordo com a resolução
12/78 da cnnpa. Kg

KG 360

104

PRESUNTO PRÉ- CONZIDO: A carne deve ser firme e úmida,
mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-
clara, sem manchas amarelas ou verdes. A embalagem do
produto deve conter registro da data de fabricação, peso e
validade estampada no rótulo.

KG 180

105

QUEIJO MUSSARELA: Produto deve conter cheiro e sabor de
leite, porém ligeiramente ácidos, textura firme e sem buracos.
A embalagem do produto deve ter o Selo do Serviço de
Inspeção Federal (S.I.F.), conter registro da data de
fabricação, peso e validade estampada no rótulo da
embalagem.

KG 260

106

QUEIJO PARMESSÃO RALADO: Queijo ralado tipo parmesão,
acondicionado em embalagem plástica, pacote com 50gr, 1ª
qualidade. O Produto deverá ter validade não inferior a 2
meses, certificado de inspeção.

UNID 1.000

107
REFRIGERANTE - tipo coca cola, embalagem plástica
atóxica(2 LT).

UNID 400

108
REFRIGERANTE - tipo Fanta, embalagem plástica atóxica(2
LT).

UNID 400

109
REFRIGERANTE - tipo Guaraná, embalagem plástica
atóxica(2 LT).

UNID 400

110
REFRIGERANTE - tipo Sprite, embalagem plástica atóxica (2
LT).

UNID 200,00

111

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ,: Embalagens mini,
plasticas, atoxicas, de 250ml, devendo conter no rotolo no
minimo as seguintes informações: Nome ou Marca, data de
validade e informações nutricionais

UNID 2.700
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112

REFRIGERANTE SABOR LARANJA: Embalagens mini,
plasticas, atoxicas, de 250ml, devendo conter no rotolo no
minimo as seguintes informações: Nome ou Marca, data de
validade e informações nutricionais.

UNID 2.700

113 REQUEIJÃO CREMOSO NORMAL - 200G UND 60

114

SAL REFINADO IODADO,: Características Técnicas: Não
devem apresentar sujidade, umidade, misturas inadequadas
ao produto. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em
pacotes de 1 kg, em polietileno transparente e ter embalagem
secundária de ráfia ou sacos de polietileno. Prazo de validade:
Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais

KG 360

115

SALSICHA DE FRANGO CONGELADA: Características
Técnicas: Produto da emulsão de carne de frango, em forma
de gomos embutidas em tripa artificialmente, cozida,
defumada, descascada. Ingredientes: Carnes de frango,
proteína vegetal, amido, glucose, sal, especiarias,
conservantes e corante natural Embalagem hermeticamente
fechada (vácuo) embalagem de 3kg. A rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações peso, data de validade,
carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência, nome
e/ou marca, lote e informações nutricionais.

KG 800

116

SUCO EM PÓ (SABOR VARIADO): Preparado sólido artificial
para refresco em pó adoçado com açúcar e edulcorantes,
sendo necessário apenas a adição de água. APRESENTAR
AMOSTRA

KG 200

117
SUCO, de fruta concentrado, sabor caju.: Embalagem com 500
ml, com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

Unid. 120

118 SUCO, de fruta concentrado, sabor goiaba.: Embalagem com
500 ml, com dados de identificacao do produto, marca do

Unid. 120
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fabricante, prazo de validade.

119
SUCO, de fruta concentrado, sabor maracuja.: Embalagem
com 500 ml, com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

Unid. 120

120
SUCO, de fruta concentrado, sabor uva.: Embalagem com 500
ml, com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

Unid. 120

121 TEMPERO ALHO E SAL embalagem de 500g. PCT 200

122 TEMPERO COMPLETO embalagem de 500g. PCT 200

123

TEMPERO EM PÓ CONTENDO OS SEGUINTES
INGREDIENTES: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa,
louro, condimentos preparados de alho e de cebola,
realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato
dissódico. CONTÉM GLÚTEN.Sabores variados para o
preparo de alimentos especificos,como
parafeijão,arroz.legumes,carnes,frangos,peixes e
etc.Embalagem plástica com no minimo12 saches
individuais ,cada um pesando no minimo 60g.

UNID 150

124 UVAS PASSAS pacote de 100gr PCT 600

125

VINAGRE: Características técnicas: Fermentado acético de
álcool, acidez 4% Embalagem: Deve estar intacta,
acondicionada em garrafas plásticas resistentes, contendo 750
ml. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade,
lote e informações nutricionais.

UNID 360

126

VITAMINA CAIXINHA SABORES VARIADOS: à base de leite
integral, com o sabor das frutas maçã, banana e
mamão,embalagem Caixa multilaminada cartonada com no
minimo 200 ml.Validade no minimo 03 meses a partir da data
de entrega.

UNID 2.400



Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG – CEP.: 39.995-000 –
email:divisaalegrelicita@yahoo.com.br

127 WAFER SABOR CHOCOLATE 80g. UNID 600

128 WAFER SABOR MORANGO 80g. UNID 600

4. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. A Futura licitação será realizada via modalidade Pregão Presencial do tipo “Menor
Preço – Por Item”, o qual será processado e julgado de conformidade com os preceitos da
Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de
21.06.1993 e suas posteriores alterações, Leis Complementares 123/2006, 147/2014 e
155/2016, Decretos Municipal nº 295/2012, Lei Municipal nº 324/2011 e demais condições
fixadas neste instrumento convocatório.

4.2. Licitação destinada exclusivamente à participação de MICRO EMPRESA, EPPS E
EQUIPARADAS conforme art. 48 inciso I da Lei Complementar 123/06.

5. DA ENTREGA DOS PRODUTOS

Os produtos serão entregues no almoxarifado central conforme informado nas
Notas de Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 07(sete) dias corridos,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, de segunda a sexta-feira, no
horário compreendido das 08h00min ás 12h00min e de14h00min às 17h00min.

Os produtos serão entregues em parcelas, sendo que a quantidade a ser entregue
em cada parcela será de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais.

Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

a) Produtos não perecíveis: entrega em parcelas, de acordo com a solicitação
das Secretarias Municipais, o qual o Setor de Compras formulará o pedido via
e-mail ou similar, tendo o contratado o prazo máximo de 07 (sete) dias para
entregar os produtos solicitados;

CESTAS BÁSICAS

As cestas deverão ser entregues e embaladas com plástico reforçado e
transparente, lacrados, contento todos os itens da cesta, mantendo para cada item uma
padronização de qualidade vinculada à indicação presente em proposta Comercial.
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GÊNEROS/PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

As entregas serão realizadas quinzenalmente, de acordo com as necessidades
das Secretarias Municipais.

Dar atenção especial para data de fabricação e validade dos produtos a serem
entregues, validade máxima 180 dias.

As embalagens deverão estar limpas e com dados como nome do fabricante, data
de validade e informações nutricionais visíveis.

b) Produtos perecíveis: serão entregues semanalmente, nos dias a ser definido
pelas Secretarias Municipais, tendo o licitante o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas para fazer a entrega, após a solicitação.

CARNES

As entregas serão realizadas semanalmente, de acordo com as necessidades das
Secretarias Municipais.

Dar atenção especial para a data de fabricação e validade do produto a ser
entregue. O produto não poderá ter validade inferior a 06 meses a partir do momento da
entrega do produto.

O produto deverá ser embalado e congelado em embalagem plástica flexível,
atóxica, resistente, pacotes com peso de 01 kg.

A carne moída bovina, no corte acém, músculo e paleta congelada, deverá ser livre
de sebos, aponevroses, ossos, cartilagens, e outros mecanismos que venham a
comprometer a qualidade da mesma. Conter no máximo 2% de gordura.

Os rótulos devem conter nome e endereço do abatedouro, constando o carimbo do
SIF (Serviço de Inspeção Federal), ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual), ou SIM
(Serviço de Inspeção Municipal). Identificação completa do produto (Ex: carne moída
bovina, acém...) data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo,
temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso líquido.

OVOS

Os ovos deverão estar limpos, com casca lisa e resistente, sem rachaduras ou
deformações, formato característico e adequado para o consumo.
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As entregas serão realizadas semanalmente, de acordo com as necessidades das
Secretarias Municipais.

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO

6.1 Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as
especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos
agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e
transporte não sejam satisfatórias.

6.2 Poderão ser solicitadas amostras dos produtos ofertados pelos licitantes detentores
dos menores preços para verificação de sua conformidade com as especificações
exigidas neste Termo de Referência.

6.3 Caso solicitada (s), a(s) amostra(s) deverá (ão) ser encaminhada(s) em número
mínimo de 01 (uma) unidade do item, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
após solicitação do(a) Pregoeiro(a), entregue na embalagem original, de acordo com o
edital e a legislação pertinente.

6.4 O acompanhamento e a fiscalização dos produtos, assim como o exame prévio das
amostras serão realizados pela Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio, em conjunto com
a Coordenação de Suprimento de cada Unidade, para análise da qualidade e verificação
de sua conformidade em relação às especificações exigidas neste Termo de Referência.

6.5 No caso dos produtos não corresponderem às especificações, os mesmos serão
recusados, cabendo a contratada substituí-los por outros com as mesmas características
exigidas no Termo de Referência, no prazo determinado neste Termo de Referência,
clausula 3.3, o não cumprimento acarretará na convocação do segundo colocado;

7. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

7.1 A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela fiscalização do contrato
no que compete ao fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos
contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade, marca
dos produtos contratados, prazo de validade).

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DA (O) ATA/CONTRATO

8.1 12(doze) meses, a partir de sua assinatura.
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9. DA ENTREGA DOS PRODUTOS

9.1 Os produtos serão entregues no almoxarifado central conforme informado nas Notas
de Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 07(sete) dias corridos, contados do
recebimento da Autorização de Fornecimento, de segunda a sexta-feira, no horário
compreendido das 08h00min ás 12h00min e de14h00min às 17h00min.

9.2 Os produtos serão entregues em parcelas, mensalmente/semanalmente de acordo
com a solicitação das Secretarias Municipais, o qual o Setor de Compras formulará o
pedido via e-mail ou similar, tendo o contratado o prazo máximo de 07 (sete) dias para
entregar os produtos solicitados.

9.3 Dar atenção especial para data de fabricação e validade dos produtos a serem
entregues.

9.4 As embalagens deverão estar limpas e com dados como nome do fabricante, e data
de validade visível.

10. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

10.1 – A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta do orçamento do exercício,
cujo Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de
Detalhamento a ser publicado oportunamente.

11. PAGAMENTO:

11.1 O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Divisa Alegre/MG, em até
30 (trinta) dias após a data do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a
emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

12. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para
entrega dos envelopes.

13. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses.

Este termo foi elaborado e aprovado pela Secretaria Municipal de Administração.

ISAIAS SANTOS SOBRINHO

Secretário Municipal de Administração


