SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

E-mail licitacao-pmr@hotmail.com
EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021-PE/SEMTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 026/2021-PE/SEMTRAS -SRP
A Prefeitura Municipal de Rurópolis Atraves da Secretaria Municipal Do Trabalho E Assistência
Social, por intermédio de seu Pregoeiro, sediada na Rua 10 de maio - 263 - centro, CEP: 68.165-000 –
Rurópolis/PA, CNPJ: 10.222.297/0001-93, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo “menor preço por lote”, nos termos da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de
janeiro e 2013, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01,
de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, lei municipal
nº 366, de 26 de maio de 2017. do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, subsidiariamente, a Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
LICITAÇÃO COM LOTES EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO INCISO III DO ARTIGO 48 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, ALTERADA PELA LC n°. 147/2014.
Lic. Exclusiva ME/EPP?
Reserv. Cota ME/EPP/MEI?
NÃO
SIM (LOTES 11,23,30,33)
Data da sessão: 06/05/2021
Horário: 09:00h (horário de Brasília - DF) Local:
www.portaldecompraspublicas.com.br
Modo: Aberto e Fechado

Exige Amostra/Dem.?
NÃO

1.

DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAR
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS,
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em LOTE, conforme tabela constante do Termo de Referência.
1.3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. A despesa com a execução do objeto
desta licitação para o Órgão Gerenciador é estimada em R$ 1.484.822,05 (Um Milhão Quatrocentos
e Oitenta e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinco Centavos), conforme o orçamento
anexo.
2.

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Rurópolis;
2.2. Será participante os seguintes órgãos:
2.2.1. Secretaria Municipal de Saúde;
3.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública municipal, estadual ou distrital que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
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3.1.1 A adesão à ata de registro de preços deve ser justificada pelo órgão não participante mediante
detalhamento das necessidades que pretende suprir por meio do contrato e demonstração da sua
compatibilidade com o objeto discriminado na ata, não servindo a esse propósito a mera reprodução,
parcial ou integral, do plano de trabalho do órgão gerenciador.
3.1.2 A comprovação da vantagem da adesão deve estar evidenciada pelo confronto entre os preços
unitários dos produtos constantes da ata de registro de preços e referenciais válidos de mercado.
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais de órgãos não participantes não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estabelecidos no Anexo I deste edital
e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.
3.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços por órgãos não participantes
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item estabelecido no Anexo I deste
edital e registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata, compete os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
3.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não participante.
4.

DO CREDENCIAMENTO
4.1. O
Credenciamento
é
o
nível
básico
do
registro
cadastral
no
www.portaldecompraspublicas.com.br, que permite a participação dos interessados na modalidade
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de Compras no sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
5.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de processamento do
pregão
5.2. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte cujo
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam previamente credenciados
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perante o provedor do sistema eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.3.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e
alterações vigentes.

5.4.

Para os lotes 11,23,30,33, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
5.5. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:
5.5.1. Suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com o Município de Rurópolis e
Secretarias municipais, durante o prazo da sanção aplicada, na forma da legislação vigente;
5.5.2. Licitantes declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
5.5.3. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no artigo 72, § 8º,
V, da Lei nº 9.605/98;
5.5.4. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, nos termo do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
5.5.5.
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.5.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações prevista no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
5.5.6.1.
Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal
figure como sócia, pouco importando seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo
a atuação no processo licitatório.
5.5.7. Licitante cujo estatuto, contrato social ou instrumento equivalente não seja pertinente e
compatível com o objeto desta Licitação;
5.5.8. Licitantes que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação;
5.5.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns (não poderão apresentar propostas para o mesmo
item), ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum;
Nota explicativa: O TCU considerou que a ocorrência de “empresas com sócios em comum que
apresentam propostas para o mesmo item de determinada licitação” e a “existência de licitantes
reiteradamente desclassificados por não atenderem aos editais ou não honrarem suas propostas”
sugerem o possível enquadramento nas condutas tipificadas o art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e que é
necessária a instauração de processo administrativo “...com vistas à apenação das empresas que
praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002... [que] tem caráter
abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao
procedimento licitatório e à execução da avença”, concluindo que os responsáveis pelos procedimentos
licitatórios poderão ser responsabilizados em caso de omissão (Acórdão nº 754/2015- Plenário).
5.5.10.Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em
consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação
são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente
edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde ser
objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, consignou-se a
vedação descrita no subitem 4.3.10 acima.
5.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

E-mail licitacao-pmr@hotmail.com
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.6.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.6.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
5.6.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
5.6.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
5.8. . nos LOTES em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
6.

DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.6
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
6.7
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento
do envio de lances.
6.8 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
6.9 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.6
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
7.6.1 Valor unitário, total do item e total da proposta;
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7.6.2 A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista fixada no Termo de Referência
para cada item;
7.6.3 marca;
7.6.4 fabricante;
7.6.5 Descrição detalhada do objeto, devendo ser elaborada na forma deste Edital e seus anexos,
contendo as quantidades e especificações do objeto de forma detalhada (definidos no Anexo I deste Edital)
para o(s) qual(ais) estiver apresentando proposta, e o(s) seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s) e preço(s)
total(is) de cada item(s) que estiver contando, conforme Itens constantes no Termo de Referência (Anexo
I) deste Edital, de maneira a demonstrar o completo atendimento às características constantes no Termo
de Referência.
7.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
7.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento do objeto deste edital.
7.9 As propostas terão validade de no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
7.9.1 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do CONTRATO,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
7.5
Os produtos do presente edital deverão ser entregues na Cidade de Rurópolis Estado do
Pará no predio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistencia Social
8
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS
LANCES E DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – APENAS
PARA OS LOTES ( 11,23,30,33)
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicado neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse edital.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte segundos e
o intervalo entre lances ofertados por licitantes distintos não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
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8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado;
8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após decorrido esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo
8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1.Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
8.13.1.Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia.
8.13.2.Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.18. O Critério de julgamento adotado será o “MENOR PREÇO POR LOTE”, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
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8.22.1.
8.22.2.
8.22.3.
8.22.4.

no país;
por empresas brasileiras;
por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
8.24. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02h (duas horas), envie
via sistema a proposta em único arquivo para todos os itens vencidos, adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados.
8.25. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8.26. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma:
8.27. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última
oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor
o objeto deste Pregão
8.28. Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate, conforme art. 44,
da Lei Complementar nº 123/2006, será verificado no Portal da Transparência do Governo Federal, no
endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br, e no Portal da Transparência do Poder
Judiciário, no endereço eletrônico www.portaltransparencia.jus.br, se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da
data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento
máximo permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar
8.29. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito
8.30. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate
8.31. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006
8.32. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes
8.33. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado
em mais de 70%
8.34. as disposições contidas nesta Seção aplicam-se apenas às microempresas ou empresas de
pequeno porte que apresentarem propostas PARA OS LOTES( 11,23,30,33)
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º
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do art. 26 do Decreto nº. 10.024/2019.
9.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Prefeitura
Municipal, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado
neste edital ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.4.1. Os valores máximos aceitáveis para cada item licitado são os constantes no Termo de Referência
– Anexo I deste Edital, não podendo ser, em hipótese alguma, superior a esses valores.
9.4.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentarem a
suspeita.
9.4.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema Compraspublicas com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.
9.4.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02h (duas horas), sob pena de não aceitação
da proposta.
9.4.5. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.
9.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
9.5.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compraspúblicas
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, após a solicitação do Pregoeiro.
9.5.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rurópolis, Estado do Pará, para o endereço
descrito no preâmbulo deste edital.
9.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham
as características do objeto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de
não aceitação da proposta.
9.5.2.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contra proposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
10.1.1.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.1.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção,
será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
10.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo
Pregoeiro.
11 .Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
12 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de ambas as cotas
deverá ocorrer pela de menor preço.
10. HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.1. A habilitação das licitantes será verificada, mediante envio, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
em conformidade com o Edital.
10.2. A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA É CONSTITUÍDA PELOS SEGUINTES ITENS:
10.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)
Registro comercial, no caso de empresa individual;
b)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de documento que comprove
a eleição de seus administradores;
c)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.
e)
Independente do documento apresentado, o objeto social do licitante deverá ser compatível com
o objeto licitado.
f)
Identidade e CPF dos sócios do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.
11.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Estadual e Municipal;
b)
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de se- RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme
Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14), dentro u período de validade.
c)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela
Caixa Econômica Federal, dentro de seu período de validade;
d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de
competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de
validade;
e)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de
competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;
f)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do seu período de validade;
g)
Certificado de Registro Cadastral-SICAF.
11.1– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a)
Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
datada de, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da abertura dos envelopes, caso não apresente
o seu prazo de validade.
b)
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
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podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
b.1)
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de sua existência;
b.2)
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das
fórmulas:
b.3)
As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.
b.4)
As empresas recém constituídas, com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenha
Balanço Final de exercício, deverão apresentar Balanço de abertura e/ou Demonstração de Resultado
contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua
existência, devidamente registrados na Junta Comercial.
b.5)
As empresas constituida como MEI estarão insenta de apresentar balanço patrimonial
11.2– DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
11.2.1 COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO, através de atestados ou certidões
fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante forneceu ou
está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, os materiais de natureza e vulto similares ao objeto
da presente licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa de
origem, com assinatura e identificação do responsável pelas informações atestadas
11.3- OUTROS DOCUMENTOS
11.3.1.1 A licitante deverá apresentar outras declarações, como está:
a)
Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitante, anexo IV do
edital.
11.3.1.2.
Realizada a habilitação parcial, será verificado eventual descumprimento das vedações
elencadas na Condição do subitem 4.4, do item 4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, mediante
apresentação dos documentos abaixo:
11.3.1.3. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no
SICAF;
11.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
11.3.1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

11.3.1.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de
habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de verificação da
própria condição de participação na licitação.
11.3.1.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
11.3.1.8. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
11.3.1.9. As consultas previstas nas Condições previstas nos subitens 10.2.5.3 à 10.2.5.6, acima,
realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu
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sócio majoritário.
Nota importante: Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda Estadual ou municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da
Lei.
Nota explicativa: O artigo 193 do CTN preceitua que a prova da quitação de todos os tributos devido darse-á no âmbito da Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre. A comprovação de inscrição no cadastro de contribuinte e regularidade fiscal correspondente
(estadual ou municipal) considerará a natureza da atividade, objeto da licitação. A exigência de inscrição
no cadastro estadual decorre do âmbito da tributação incidente sobre o objeto da licitação; tratando-se de
compras incide o ICMS, tributo estadual.
11.3.1.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de empresa de pequeno porte,
quais sejam a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição sob pena de inabilitação.
11.3.1.11. Os documentos exigidos para habilitação (item 10), deverão ser apresentados em meio digital
pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), em conjunto com a proposta de
preços (item 9), deste Edital, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Compraspúblicas.
11.3.1.12. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será
aceito o envio da documentação por e-mail licitacao-pmr@hotmail.com posteriormente, o Pregoeiro
poderá solicitar, caso surja alguma dúvida na análise da autenticidade, os documentos em original,
por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para
análise, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via
funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.
11.3.1.13. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rurópolis, Estado do Pará, para o endereço
descrito no preâmbulo deste edital.
11.3.1.14. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
11.3.1.15. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida.
11.3.1.16. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
11.3.1.17. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
11.3.1.18. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização.
11.3.1.19. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
11.3.1.20. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública municipal,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
11.3.1.21. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão
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pública.

11.3.1.22. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
11.3.1.23. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
11.3.1.24. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição no CNPJ.
11.3.1.25. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e
trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.
11.3.1.26. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados
da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
11.3.1.27. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
11.3.1.28. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
12.
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12 . A sessão pública poderá ser reaberta: Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação
de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) e e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
13.1 A proposta final adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo III – Modelo
de Proposta de Preços, em arquivo único, do(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), bem como todos
os documentos que a acompanharem, deverá(ão) ser encaminhada(s), no prazo de até 02h (duas horas),
a contar da solicitação do pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema eletrônico
Compraspublicas e deverá:
13.2 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal.
13.3 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
13.4 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
13.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, vinculam a Contratada.
14. DOS RECURSOS
14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
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como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo
30 (minutos) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
14.2.2. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados
pela autoridade competente.
14.2.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
14.2.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital, para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
15.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo pregoeiro, ou, quando houver
recurso, pela própria autoridade competente.
15.4. Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a
contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem
necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário estará automaticamente convocado para assinar
a Ata de Registro de Preços no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da divulgação, na imprensa oficial, da
homologação do resultado da licitação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Caso
o adjudicatário não assine a ata após decorrido esse prazo, será convocado o licitante remanescente.
16.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
16.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos
os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
16.4 Para assinatura da ata de registro de Preços a licitante vencedora deverá comprovar que mantém
todas as condições de habilitação.
16.5 Quando a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura da Ata de Registro
de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a Ata de
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Registro de Preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16.6 O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da
data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
16.7 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência à empresa beneficiária do
registro de preço em igualdade de condições.
16.8 A estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo Município de Rurópolis (órgão gerenciador) é a
estabelecida no Anexo I deste edital.
16.9 Serão realizadas pesquisas de mercado periódicas para a comprovação da vantajosidade.
16.10 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas
às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
16.11 A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vigência.
17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
17.1. Não haverá exigência de garantia contratual.
18. DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO
18.1. O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com a licitante
vencedora, conforme Anexo V.
18.2. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora, durante a validade
da Ata de Registro de Preços para a retirada e assinatura do Lei Federal no 8.666/93.
18.2.1. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a
CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público,
bem como ocorrências impeditivas indiretas.
18.2.2. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a licitante vencedora deverá dispor de “CERTIFICADO
DIGITAL”, nos termos da resolução 11.536/2014 - TCM.
18.3. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular no ato da
contratação ou se recusar-se a assinar/retirar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas,
chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas
condições de sua(s) proposta(s), ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93.
18.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente com a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
18.5. As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais
condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte instrumento
contratual ou instrumento equivalente juntamente com a Nota de Empenho, dentro do prazo de 10 (dez)
dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste edital e
do previsto no art. 81 da integrante deste Edital.
18.6. O contrato decorrente do presente terá vigencia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, limitada 60 (sessenta) meses, desde que configurada a vantajosidade,
submetidas ao que determina o art. 57, II da Lei 8.666/93, conforme a especificidade e a necessidade de
atendimento da garantia do serviço contratado.
18.7. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
18.8. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação
parcial do licitante vencedor no SICAF.
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18.9. É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não receber a Nota de Empenho, no prazo e nas
condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo,
após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos.
19. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
19.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal no 8.666/93, será
designado representante para acompanhar e fiscalizar os serviços executados, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos nos serviços executados;
19.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal no 8.666/93;
19.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
20. DO REAJUSTE
20.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas;
20.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
20.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
20.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
20.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
20.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
20.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
20.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
21. DO TERMO DE CONTRATO
21.1. Dentro do prazo descrito neste Edital, o fornecedor será convocado para assinar o Termo de
Contrato. O Contrato terá vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, de acordo
com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
21.2. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
21.3. O prazo previsto nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por iguais períodos, por solicitação
justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.
22. DO REGISTRO DOS PREÇOS
22.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do
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inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
22.1.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata
e iniciar outro processo licitatório.
22.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado;
22.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
22.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
22.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
22.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
22.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
22.4 Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
22.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
22.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
22.5.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
22.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
22.5.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei n.º 10.520, de 2002.
22.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 18.5.1, 18.5.2 e 18.5.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
22.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:
22.7.1. Por razão de interesse público; ou
22.7.2. A pedido do fornecedor.
22.8 Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os
procedimentos de ajuste, A Prefeitura Municipal de Rurópolis, fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
23. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
23.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência e minuta do contrato, anexos deste edital.
24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e minuta
do contrato.
25. DO PAGAMENTO
25.1. O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, em conta de
titularidade da empresa contratada, que, deverá ser apresentada na sessão pública do processo licitatório,
ou posteriormente antes da contratação.
25.1.1. Caso os dados bancários não sejam informados na sessão, junto a proposta, conforme mencionado
no edital, esta ausência não implicará na desclassificação da licitante.
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25.1.2. Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a contratante a nova conta
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da Nota Fiscal para que seja realizado o
pagamento.
25.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na
nota fiscal apresentada.
25.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
25.4. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem às notas fiscais necessárias, haja vista que a
entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal
e Órgãos participantes.
25.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
25.6. Antes de cada pagamento à contratada obrigada a apresentar as certidões: Federal, Estadual,
Municipal e Trabalhista, para confirmar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
25.7. Constatando-se, junto a licitante, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
25.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
25.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
25.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada que não comprove sua regularidade através das
Certidões: Federal, Estadual, Municipal, CRF-FGTS e Trabalhista.
25.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
25.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
25.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 22 VP = Valor da
parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I

( 6 / 100 ) I = 0,00016438

= 365TX = Percentual da taxa anual = 6%
25.13. Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ, com validade de
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um a três anos, contendo o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo
certificado. Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s)
ou representante(s) da(s) Empresa(s).
25.13.1. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável
poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente.
25.14. A contratada deverá obedecer fielmente às exigências contidas no Termo de Referência – Anexo I
e Minuta do Contrato – Anexo II, ambos deste Edital.
26. DAS SANÇÕES APLICAVEIS AO LICITANTE
26.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir
do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta licitação, ou o vencedor que, convocado
dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar
documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às
seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa:
Ocorrência

Penalidades que poderão ser aplicadas
1. Impedimento de licitar com o Município de Rurópolis pelo
Não assinar a Ata ou Contrato, ou não retirar
período
de
2
(dois)
anos,
e/ou,
a Nota de Empenho, quando convocada
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na
dentro do prazo de validade de sua proposta.
Ata/Contrato, a juízo da Administração.
3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada
sobre o valor do serviço não fornecido, limitada a 20 (vinte)
Prestar o serviço fora do prazo estabelecido. dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração,
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do
objeto.
4. Impedimento de licitar com o Município de Rurópolis pelo
período
de
1
(um)
ano,
e/ou,
Não corrigir o serviço quando notificado.
5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de
empenho.
6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada
sobre o valor do serviço não substituído, limitada a 20 (vinte)
Corrigir o serviço fora do prazo estabelecido. dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração,
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do
objeto.
7. Impedimento de licitar com o Município de Rurópolis pelo
Deixar de entregar documentação exigida período
de
1
(um)
ano,
e/ou,
neste Edital.
8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de
empenho/valor total estimado para o item.
9. Impedimento de licitar com o Município de Rurópolis pelo
período
de
1
(um)
ano,
e/ou,
Não mantiver a proposta ou desistir do lance.
10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua
proposta ou lance, a juízo da Administração.
11. Impedimento de licitar com o Município de Rurópolis pelo
período
de
2
(dois)
anos,
e/ou,
Comportar-se de modo inidôneo.
12. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da
contratação, a juízo da Administração.
Fizer declaração falsa.
13. Impedimento de licitar com o Município de Rurópolis pelo
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período
de
2
(dois)
anos,
e/ou,
14. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da
contratação, a juízo da Administração
15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo
período
de
5
(cinco)
anos,
e/ou,
Apresentar documentação falsa.
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota
de empenho.
17. Comunicar ao Ministério Público Estadual.
18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo
período
de
5
(cinco)
anos,
e/ou,
Cometer fraude fiscal.
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota
de empenho.
20. Comunicar ao Ministério Público Estadual.
21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
Deixar de executar qualquer obrigação
aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada a
pactuada ou prevista em lei e no Edital e
20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da
seus Anexos do presente pregão eletrônico,
Administração, poderá ser considerada inexecução total ou
em que não se comine outra penalidade.
parcial do objeto.
22. Impedimento de licitar com o Município de Rurópolis pelo
Inexecução total.
período
de
2
(dois)
anos,
e/ou,
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata.
24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
Rurópolis pelo período de 1 (um) ano, e/ou,
Inexecução parcial do objeto.
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
correspondente a parte não executada.
26.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos
serviços, o CONTRATANTE poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a
CONTRATADA também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital.
26.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas
cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
26.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e
serem arroladas até 03 (três) testemunhas.
26.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente
fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que deverá examinar a
legalidade da conduta da empresa.
26.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das
penalidades mencionadas no subitem 31.1.
26.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública,
a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus
Anexos, e nas demais cominações legais.
27. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
27.1. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação e execução do objeto.
27.1.1. Para os propósitos deste caput definem-se as seguintes práticas:
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I. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
II. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução de contrato;
III. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
artificiais e não-competitivos;
IV. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do
contrato.
V. “prática obstrutiva”:
(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes
da Administração Pública do Brasil ou de países estrangeiros, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista acima;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito da Administração Pública do Brasil
ou de países estrangeiros a promover inspeção.
27.2. Considerando os propósitos acima elencados, a CONTRATADA concorda e autoriza que a
Administração Pública do Brasil possa inspecionar o local de sua execução e todos os documentos, contas
e registros a ele relacionados, aplicando-se as disposições da Lei no 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
28. DA ANULAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA RESCISÃO
28.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a 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.
28.2. A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços e do Contrato.
28.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento da Ata e das condições deste Edital.
28.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
28.5. Constituem motivos para a rescisão do instrumento contratual as estabelecidas no art. 78 da Lei
Federal no 8.666/93.
28.6. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será antecedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão
culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal no
8.666/93.
29. DA SUBCONTRATAÇÃO
29.1. É vedada a SUBCONTRATAÇÃO parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
30. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
30.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital, através de envio,
na forma eletrônica.
30.1.1. A impugnação deverá ser realizada, por envio, na forma eletrônica pelo Portal Compras Públicas.
30.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados
da data de recebimento da impugnação.
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30.2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
30.2.2. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
30.2.3. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
30.2.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
30.2.5. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste certame.
30.3. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado e serão
disponibilizados no sistema eletrônico para os interessados.
31. DAS DISPOSIÇÕES EM GERAL
31.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo
Pregoeiro.
31.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
31.3. A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação do
proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal e trabalhista apresentados por ME’s
ou EPP’s,). E para os documentos cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 60 (sessenta) dias anteriores a da data prevista para início da sessão pública desta licitação,
exceto para os documentos que tenham validade indeterminada.
31.3.1. O prazo de validade de documentos citado no subitem 24.3 acima, é para qualquer documento
apresentado por licitantes que participarem da presente licitação, inclusive, quando necessário, para os
documentos que acompanharem as propostas de preços.
31.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
31.5. Fica vedada à contratada a subcontratação do objeto desta licitação.
31.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.
31.7. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
31.8. O Município de Rurópolis través da Prefeitura Municipal, por intermédio da autoridade competente,
poderá revogar ou anular o certame, nas condições estabelecidas na legislação vigente, sem que disso
decorra para os licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização.
31.9. A Prefeitura Municipal de Rurópolis-Pá, através do(a) pregoeiro(a), poderá declarar este Pregão (ou
algum item do Termo de Referência deste Edital) como deserto e/ou fracassado, quando nenhuma das
ofertas satisfaça o objeto das especificações deste Edital, (até mesmo se apresentar(em) documentos de
habilitação em desacordo com o Edital), ou quando for evidente que tenha falta de competição.
31.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
31.11. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
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apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou
oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro
porventura julgar necessário.
31.12. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e
anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem.
31.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. Iniciando-se e vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal da
Administração.
31.14. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e
cópias autenticadas em papel.
31.15. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho
de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
31.16. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
31.17. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
31.18. As empresas licitantes deverão sempre considerar a legislação em vigor, e caso haja divergência
entre a Lei, este Edital e seus anexos, a Lei prevalecerá.
31.19. Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que
mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será considerado específico e válido.
31.20. As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento
isonômico aos licitantes.
31.21. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da
Prefeitura Municipal de Rurópolis - Pá, sem prejuízo do disposto no art. 4°, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
31.22. O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços eletrônicos Erro! A
referência de hiperlink não é válida.www.Rurópolis.pa.gov.br (portal da transparência da Prefeitura
Municipal de Rurópolis) e www.tcm.pa.gov.br
32. DOS ANEXOS
32.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
32.1.1. ANEXO I – Termo de Referência;
32.1.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;
32.1.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços;
32.1.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração
32.1.5. ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços.
32.1.6. ANEXO VI -Declaração
33. DO FORO
33.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Rurópolis/PA,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso I, alínea “d”, c/c § 2º da Constituição Federal.
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021-PE/SEMTRAS
1)

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Órgão: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS
CNPJ: 22.981.674/ 0001-57
Endereço: Av. Mario Andreazza, 396.
CEP: 68 165-000
Cidade: Rurópolis - Pará
Fones: (93) 991769687
2)

OBJETO

Contratar EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS. Para atender a necessidade da
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, com previsão de contratação por
o período de 01 ano podendo ser renovado em conformidade com a lei 8.666/93.
3)

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social com o intuito de atender aos seus
Departamentos, esta Secretaria é atribuída o dever social de atender às famílias de vulnerabilidade social
existentes no território Municipal. Para o desenvolvimento de tal trabalho, é imprescindível a aquisição de
gêneros alimentícios, pois é necessário alimentar as crianças e adolescentes dos Serviços de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos, a população que se encontra em situação de extrema pobreza, encontro da
melhor idade e Ações promovidas pela SEMTRAS;
Considerando o início da gestão municipal, onde não há disponibilidade do objeto ora solicitado na
Secretaria. Considera que, o administrador público, ao gerir a máquina estatal na busca da satisfação do
interesse coletivo, se submeter a um Regime Jurídico-administrativo marcado pela existência de
prerrogativas e sujeições e dotado de princípios logicamente concatenados que disciplinam a atuação dos
gestores da coisa pública, onde alguns destes princípios estão expressos exemplificativamente na
Constituição Federal (artigo 37, caput), quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, constituindo o que a doutrina denomina de princípios basilares da Administração Pública.
Ainda sobre a atuação da Administração Pública, a Carta Magna (artigo 37, XXI) estabeleceu a licitação
como regra para a realização de obras, serviços, compras e alienações.
Desta forma, no intuito de atribuir às contratações públicas maior transparência e efetividade, a Lei
8.666/93 veio estabelecer normas gerais sobre o procedimento licitatório, às quais o administrador público
se encontra adstrito. O princípio da publicidade se insere nesse meio como mais um instrumento na busca
da probidade administrativa e contribui para o alcance dos objetivos da administração pública, uma vez
que a ampla divulgação do certame possibilita o acesso indistinto de todos os interessados à licitação e,
em consequência, contribui para ampliar o universo de propostas. Este princípio assume elevado grau de
importância, uma vez que, além de princípio geral de Direito Administrativo, também constitui condição de
eficácia da própria licitação (art. 21, Lei 8.666/93) e do contrato administrativo (art. 61, § único, Lei
8.666/93). Verifica-se, pois, que o princípio da publicidade enseja a realização do controle dos atos
administrativos pelo povo e contribui para efetivação dos demais princípios, tais como moralidade e
impessoalidade.
Da análise da Lei de Licitações, resta configurado que, no que pese o princípio da publicidade não se
restringir à publicação do aviso da licitação, diante da essencialidade da divulgação da ocorrência do
certame para a legitimação dos procedimentos adotados na contratação pública, a disciplina do artigo 21
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da Lei 8.666/93 se reveste de importância ímpar para a efetividade dos princípios que regem a
Administração Pública.
Neste sentido, reforçando a essencialidade da transparência dos atos administrativos para o alcance de
uma Administração proba e eficiente, arrematamos as considerações do presente artigo com as sábias
palavras de Colaço Antunes (1990, apud AMARAL, 2007, p. 19): “Uma Administração opaca infantiliza,
uma Administração transparente esclarece e tranquiliza”. Portanto, visando à garantia dos atendimentos
aos programas e ações diversos na área e setores ligados a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência
Social, e o desenvolvimento das atividades administrativas, arquivos, protocolos e outras atividades afins,
faz – se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando empresa(s) especializada(s) através de
processo licitatório.
4)

DA MODALIDADE LICITATÓRIA

Solicita-se a aquisição amparada por PREGÃO ELETRONICO, a qual permite a esta administração
realizar suas aquisições em consonância com as demandas de preço no mercado, além de se conseguir
melhores condições para aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de
interessados na comercialização dos produtos, onde a aquisição dos itens é de suma importância para
manter esta administração na execução de suas atividades.
Diante disto, faz–se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando empresa(s) especializada(s)
em fornecimento de gêneros alimentícios, descartáveis, material de limpeza, higiene e utensílios.
5)

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

a)
Não serão aceitos gêneros alimentícios em desacordo com as especificações constantes do
presente Termo de Referência, considerando que os produtos deverão ser entregues frescos,
higienizados, sem danos físicos ou mecânicos e em tamanho e coloração uniformes, conforme o caso.
b)
Os HORTIFRUTIGRANJEIROS produtos de origem vegetal (frutas, legumes e verduras) são
definidos como alimentos perecíveis, pois não se conservam por longo período de tempo. Desta forma, as
características desses produtos devem ser consideradas tais como: de 1ª qualidade, in natura, tamanho e
coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante,
acondicionadas em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
c)
As ESPECIARIAS são diversos produtos de origem vegetal como, sementes, frutas, flores, cascas
e raízes de plantas. Livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes, acondicionadas
conforme descrição de cada produto.
d)
As CARNES alimentos de origem animal, embalados em saco plástico de polietileno, atóxico,
intacto, com rotulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de validade
6)

FUNDAMENTO LEGAL

Lei nº. 8.666/93, atualizada;
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências;
Decreto nº 3.555 de 09/08/2000, que aprova o Regulamento para modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte.
7)

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA FORMA DE ENTREGA DO BEM

O prazo de execução do objeto da licitação terá início na data de assinatura do contrato com validade de
12 meses, podendo ser prorrogado através de termo aditivo.
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O prazo de entrega dos bens deverá ser feito imediatamente após a Requisição expedida pelo Setor de
Compras da SEMTRAS. E em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratante estará passível
de sanções administrativas;
O local de entrega dos bens será determinado pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social SEMTRAS.
8)

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Edital;
A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente
aplicável ao objeto;
A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas
as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos
seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do
objeto;
Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer
relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários,
encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações,
vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos.
A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares da CONTRATANTE;
Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla
e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas;
Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência
da CONTRATANTE;
Fornecer os itens solicitados neste edital de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos
competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de
características, ainda que dentro do prazo de validade;
Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por
motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE.
A empresa vencedora do referido certame, deverá no ato da assinatura do contrato, ter no Município sede
da contratante um escritório ou sucursal, com a qual serão estabelecidos todos os contatos referentes à
sua execução, não sendo admitido a subcontratação total ou parcial do referido contrato.
Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a
surgir da contratação.
Transportar os alimentos conforme as normas da Legislação da Vigilância Sanitária, de preferência em
veículos fechados ou abertos com proteção (ex: lona) em perfeitas condições de higiene, para garantir a
integridade e a qualidade dos mesmos.
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A empresa contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a ser recusado, sem
nenhum custo adicional para a CONTRATANTE.
9)

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;
Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação;
Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos locais onde
será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros
horários constantes em acordos firmados entre as partes.
10)

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será realizado por Fiscal do contrato,
designado pelo órgão solicitante, Portaria nº 104/2021 – SEMTRAS, a Sra. JOCIELLI TIBURTINO
LOCATELLI, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo,
dentre outros:
a) Solicitar o fornecimento dos objetos mencionados;
b) Supervisionar o fornecimento do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para
regularização das falhas ou defeitos observados;
c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua competência;
d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos
autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de
providências;
e) Acompanhar o fornecimento do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as
ocorrências de indisponibilidade;
f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas
aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
g) O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA, ficando
esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.
h) As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, encarregados
da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.
i) Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, observarão se a
CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as
condições impostas no instrumento contratual.
j) É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA, reportando‐se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
k) Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração do
Contratante, para representá‐lo sempre que for necessário.
l) A atestação de conformidade do fornecimento do(s) produto(s) cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato;
11) .DA JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO
11.1 A opção pelo agrupamento exposto no objeto deste termo de referência, se faz pela conveniência e
economia na gestão, inter-relação entre fornecimento, gerenciamento e controle na execução dos
serviços. O procedimento efetuado por meio de lotes acarretará uma maior racionalização quanto ao
número de contratos que poderão advir do processo licitatório, evitando que suas gestões e fiscalizações
demandem elevado número de servidores, fato que, por si só, representaria anti-economicidade, no
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momento em que haveria necessidade de grande disponibilização do tempo laboral dos referidos
servidores, fato que representa maiores gastos para a Administração, especialmente diante de um quadro
de notória carência de agentes da Administração Pública para a execução de atividades-meio
11.2 A disputa por lote evita ainda que licitantes que vençam apenas um item (na licitação por itens)
demonstrem desinteresse no atendimento ao fornecimento dos produtos, e desistam do item, durante a
sessão pública, mesmo tendo conhecimento das penalidades a serem impostas. Ou podem realizar uma
execução contratual precária, visando à não aditivação da vigência contratual, por meio de demonstração
de desinteresse quando da prorrogação do instrumento. Em qualquer caso, o prejuízo para a
Administração será de sensível monta, pois uma nova licitação deverá ser concretizada, ficando a
secretaria municipal de Trabalho e Assiartencia Social. A possibilidade do exposto é fato de razoável
ocorrência em licitações públicas.
11.3 Haverá um ganho na economia de escala, com relação ao fornecimento. Como exemplo, pode-se
citar a ao fornecimento. As quantidades a serem adquiridas pela licitante vencedora do lote único serão
muito maiores, condição propiciadora de obtenção dos insumos a valores menores. Com isso, poderá
ocorrer economia no valor final de cada item do lote, refletindo, tal fato, no valor final da contratação
12) QUADRO DE NECESSIDADE
LOTE 01-AGUA-BEBIDAS
ITEM
1

2

ESPECIFICAÇÃO
ÁGUA MINERAL: sem gás, embalagem de
300 ml, em garrafa plástica, pacote com 24
unidades
ÁGUA MINERAL: sem gás, embalagem de
200 ml, em copo plástico, pacote com 48
unidades

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

PACOTE

500

Embalagem
plástica

Não inferior a
180 dias

R$

27,83

PACOTE

500

Embalagem
plástica

Não inferior a
180 dias

R$

26,67

MEDIA UNIT.

3

ÁGUA MINERAL: 20 litros- refil

UNIDADE

720

Garrafão 20 litros

Não inferior a
180 dias

R$

12,67

4

ÁGUA MINERAL: 20 litros com garrafão

UNIDADE

30

Garrafão 20 litros

Não inferior a
180 dias

R$

26,67

5

ÁGUA MINERAL: sem gás, garrafa tipo
PET 2 litros, pacote com 6 unidades

UNIDADE

150

Embalagem
plástica

Não inferior a
180 dias

R$

22,00

6

REFRIGERANTE DE 2 LITROS: tipo coca
cola, sabores diversos, (fardo com 06 und)

FARDO

600

Embalagem
plástica

Não inferior a
180 dias

R$

55,33

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

LOTE 02- FUTAS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

1

ABACATE: no ponto de maturação
adequado para o consumo, isento de
lesões de origem física e mecânica, livre de
substâncias terrosas e sujidades.
Acondicionado em saco plástico atóxico,
transparente e resistente.

KILO

150

in natura

MEDIA UNIT.

R$

10,33
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2

ABACAXI PÉROLA: de boa qualidade,
inteiro e sem lesões ou perfurações, no
ponto de maturação adequado para o
consumo. Isento de sujidades, parasitas e
larvas, sem umidade externa anormal, com
sabor e odor característico. Acondicionado
em saco plástico atóxico, transparente e
resistente.

UNIDADE

240

in natura

R$

4,65

3

ABACAXI HAVAÍ: de boa qualidade,
inteiro e sem lesões ou perfurações, no
ponto de maturação adequado para o
consumo. Isento de sujidades, parasitas e
larvas, sem umidade externa anormal, com
sabor e odor característico. Acondicionado
em saco plástico atóxico, transparente e
resistente

UNIDADE

240

in natura

R$

5,00

4

BANANA: Nanica, maçã ou Prata de
Primeira; In natura; Comprimento maior
que 14 m e diâmetro maior que 35 mm;
Coloração da casca: amarelo esverdeada,
espessura fina e polpa branca creme; o
lote deverá apresentar homogeneidade
visual de tamanho e coloração; Não
apresentar defeitos como: passada, dano
por praga, podridão e ferimento em mais
que três dedos da penca e; dois dedos se
for buque; Devendo ser entregue em
embalagem sub múltipla de 1,00 x1,20m;
Contendo identificação do produto, peso
liquido, nome e telefone do fornecedor;
Produto sujeito a verificação no ato da
entrega aos procedimentos adm.

DZ

300

R$

4,10

5

GOIABA: Vermelha ou Branca; In Natura;
com tamanho variando entre 6 a 12 cm;
Formato arredondada, oval ou piriforme,
casca firme c/ coloração verde/amarelada;
Sabor doce e textura da polpa firme; o lote
deverá apresentar homogeneidade visual
de tamanho e coloração; Não apresentar
os defeitos podridão, passado, imaturo,
ferimento e dano por praga; Devendo ser
entregue em embalagem sub múltipla de
1,00x1,20m; Contendo identificação do
produto, peso liquido, nome e telefone do
fornecedor; Produto sujeito a verificação no
ato da entrega aos procedimentos adm.
determinados pela Anvisa.

KG

250

in natura

R$

14,55

6

LARANJA: de primeira qualidade, Tipo
pêra com 70% de maturação. Sem
danificações físicas, casca integra. Isenta
de substâncias terrosas, sujidades,
parasitas, larvas, resíduos de defensivos
agrícolas, odor e sabor estranho. Peso por
unidade de aproximadamente 180g.

KG

2.500

in natura

R$

5,55

7

MAÇÃ: de primeira qualidade, Tipo comum
com 70% de maturação Sem danificações
físicas, casca integra. Com cor, sabor e

KG

2000

in natura

R$

9,66

in natura
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aroma característicos da espécie. Isenta de
substâncias terrosas, sujidades, parasitas,
larvas, resíduos de defensivos agrícolas,
odor e sabor estranho. Peso por unidade
de aproximadamente 120g.

8

MAMÃO: de primeira qualidade, Tipo
formosa com 70% de maturação. Sem
danificações físicas, casca integra. Com
cor, sabor e aroma característicos da
espécie. Isenta de substâncias terrosas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor
estranho. Peso e tamanho padrão.

KG

500

in natura

R$

5,12

9

MANGA: de boa qualidade, livre de
sujidades, lesões físicas e mecânicas
oriundas do manuseio e transporte, no
ponto de maturação adequado para o
consumo, com cor, sabor e odor
característico. Acondicionada em saco
plástico atóxico, transparente e resistente.

KG

300

in natura

R$

7,42

10

MELANCIA: Frescas de ótima qualidade,
compacta, firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Com
70% de maturação. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e
aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e tamanho padrão.

KG

200

in natura

R$

4,62

11

PERA: de primeira qualidade, Tipo comum
com 70% de maturação Sem danificações
físicas, casca integra. Com cor, sabor e
aroma característicos da espécie. Isenta de
substâncias terrosas, sujidades, parasitas,
larvas, resíduos de defensivos agrícolas,
odor e sabor estranho. Peso por unidade
de aproximadamente 120g.

KG

180

in natura

R$

11,00

12

UVA: deve ser doce e suculenta, firme e
estar bem presa ao cacho, nova e de 1ª
qualidade, não deve estar murcha ou
despencando, com cor, sabor e aroma
característicos da espécie. Isenta de
substâncias terrosas, sujidades, parasitas,
larvas, resíduos de defensivos agrícolas,
odor e sabor estranho. Peso e tamanho
padrão.

R$

17,67

KG

350

in natura

LOTE 03-LEGUMES
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO
ALFACE: de primeira qualidade, de
deterioração, intactas e firmes.
Acondicionada em saco plástico atóxico,
transparente e resistente.

UND

QTD

MÇ

200

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

in natura

MEDIA UNIT.

R$

4,17
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2

CHEIRO VERDE: de boa qualidade,
tamanho e coloração uniforme, firme,
intacta, isenta de enfermidades, material
terroso e umidade externa anormal, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Acondicionada em
saco de polietileno atóxico, resistente e
transparente.

MÇ

250

in natura

R$

3,67

3

REPOLHO BRANCO: de boa qualidade,
firme, intacto e sem lesões de origem física
e mecânica (rachaduras, cortes) oriundos
do manuseio e transporte. Livre de
sujidades. Acondicionado em saco plástico
atóxico, transparente e resistente.

KG

120

in natura

R$

4,63

4

ABÓBORA MADURA: tipo cabotiã, isenta
de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio
e transporte. De colheita recente.
Acondicionada em saco plástico atóxico,
transparente e resistente.

KG

45

in natura

R$

4,22

5

ABOBRINHA VERDE: de boa qualidade,
isenta de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte. De colheita recente.
Acondicionada em saco plástico atóxico,
transparente e resistente.

KG

45

in natura

R$

4,22

6

BETERRABA: de boa qualidade fresca,
compacta e firme, isenta de enfermidades,
material terroso e umidade externa
anormal, tamanho e coloração uniformes,
livre de sujidades. De colheita recente.
Acondicionada em saco plástico atóxico,
transparente e resistente

KG

80

in natura

R$

5,15

7

BATATA INGLESA: inteira, de colheita
recente, livre de parasitas e larvas, sem
umidade anormal, isenta de odor e sabor
estranho, isenta de substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos.
Acondicionada em saco plástico atóxico,
transparente e resistente.

KG

200

in natura

R$

5,58

8

CENOURA: de boa qualidade, sem rama,
fresca, compacta e firme, sem lesões de
origem físicas e mecânicas oriundos do
manuseio e transporte, isenta de
rachaduras e cortes, tamanho e coloração
uniforme. Livre de sujidades. De colheita
recente. Acondicionada em saco plástico
atóxico, transparente e resistente.

KG

120

in natura

R$

5,15
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9

MACAXEIRA: de primeira qualidade, com
casca inteira, não fibrosa, isenta de
umidade, raízes medianas, firme,
compacta, sabor e cor característicos da
espécie.

KG

300

in natura

R$

4,15

10

PEPINO: limpo, de boa qualidade, sem
defeitos, aroma e sabor característico da
variedade, cor e tamanho uniformes. Sem
lesões de origem física, mecânica,
perfurações e cortes. De colheita recente.
Acondicionado em saco plástico atóxico,
transparente e resistente. Isento de
sujidades.

KG

60

in natura

R$

4,43

11

PIMENTÃO VERDE: de boa qualidade,
tamanho e coloração uniformes, sem
lesões de origem física, mecânica,
perfurações e cortes. De colheita recente.
Livre de sujidades. Acondicionado em saco
plástico atóxico, transparente e resistente.

KG

44

in natura

R$

8,53

12

TOMATE: de boa qualidade, no ponto de
maturação adequado para o consumo, com
polpa firme e intacta, isento de
enfermidades, material terroso e umidade
externa anormal. Livres de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas,
sem lesões de origem física, mecânica,
rachaduras e cortes. De colheita recente.
Acondicionado em saco plástico atóxico,
transparente e resistente

KG

250

in natura

R$

6,15

13

CEBOLA BRANCA: média, intactas,
firmes, sem lesões de origem física e
mecânica, isenta de rachaduras e cortes,
tamanho e coloração uniforme e sem
KG
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Isenta de sujidades.
Acondicionada em saco plástico atóxico,
transparente e resistente

in natura

R$

3,95

14

ALHO IN NATURA: aspecto físico em
cabeça, tipo branco, tamanho médio a
grande, grau de maturação adequado.
Embalagem contendo data de fabricação,
validade e número do lote.

Pacote com 01 kg

in natura

R$

26,95

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

150 Pacote com 01 kg

KG

100

LOTE 04-POLPA
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

MEDIA UNIT.
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POLPA DE FRUTAS: natural, sabores
diversos Produto obtido a partir de frutas,
conteúdo líquido pasteurizado, podendo ou
não conter adição de açúcar. Ausente de
substâncias estranhas. Produto congelado,
não fermentado e sem conservantes. A
embalagem deverá conter externamente os
PCT
1.500
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto e número do
Registro do MAPA. Embalagem de
polietileno atóxico, resistente, transparente
de 01 kg.
LOTE 05-ALIMENTOS

Não inferior a
30 dias

R$

14,33

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

1

AÇÚCAR CRISTAL: Embalagem plástica
de 1 kg, atóxica, transparente,
termossoldado, resistente, suportando o
transporte sem perder sua integridade
totalizando peso liquido de até 30 kg.
Deverá apresentar a data de fabricação de
ate 120 dias anteriores a data de entrega e
prazo de validade.

FD

350

Fardo com 30 kg

Não inferior a
120 dias

R$

96,00

2

CAFÉ: com selo de pureza da Associação
Brasileira da Indústria do Café – ABIC.
Embalagem plástica com 250 gramas,
caixa com 20 pacotes

CX

300

Fardo com 20
pacotes

Não inferior a
180 dias

R$

88,17

MEDIA UNIT.

LOTE 06-ALIMENTOS
ITEM

1

2

ESPECIFICAÇÃO
CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO
INFANTIL: com probiótico, embalagem de
400 g, sabor MULTICEREAIS, contendo
mix de grãos, mix de vitaminas e minerais.
O produto deverá estar de acordo com a
legislação vigente (RDC nº273 22/09/05
ANVISA/MS). Rotulagem obrigatória (de
acordo com a RDC nº. 360/359 de
23/12/03, RDC nº. 259 de 20/09/02, RDC
nº123 de 13/05/04 – ANVISA, lei nº.
10674/03). Embalagem deve conter
informação nutricional, data de fabricação e
validade expressa na mesma, com
validade máxima de 06 (seis) meses da
data de fabricação do produto. PCT 29.426
6,43 189.209,18.
BOLACHA SALGADA TIPO ÁGUA E
SAL: Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato
de malte, açúcar, estabilizante lecitina de
soja e fermento biológico/químico.
Conteúdo: sódio máximo 235mg, 0%
gordura trans e teor de gorduras totais
máximo 4,0g em porção de 30g. A
embalagem deverá conter externamente os

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

UND

260

Lata com 400
gramas

Não inferior a
180 dias

CX

150

Caixa com 20
pacotes de 400 gr

MEDIA UNIT.

R$

9,32

R$

91,27
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3

dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente, transparente de 400g , caixa
com 20 pacotes.
BOLACHA SALGADA TIPO CREAM
CRACKER: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
extrato de malte, açúcar, estabilizante
lecitina de soja e fermento
biológico/químico. Conteúdo: sódio máximo
235mg, 0% gordura trans e teor de
gorduras totais máximo 4,0g em porção de
30g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade e
quantidade do produto. Embalagem de
polietileno atóxico, resistente, transparente
de 400g caixa com até 20 pacotes

CX

150

4

BOLHACHA DOCE TIPO MAISENA:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, extrato de
malte, açúcar, estabilizante lecitina de soja
e fermento biológico/químico. Pode conter
soro de leite e/ou leite em pó e traços de
ovos. Conteúdo: sódio máximo 120mg e
0% gordura trans em porção de 30g. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente, transparente de 400g

PCT

5

BOLACHA DOCE TIPO LEITE: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, extrato de malte, açúcar,
estabilizante lecitina de soja e fermento
biológico/químico. Pode conter soro de leite
e/ou leite em pó e traços de ovos.
Conteúdo: sódio máximo 120mg e 0%
gordura trans em porção de 30g. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente, transparente de 400g.

PCT

Caixa com 20
pacotes de 400 gr

R$

91,27

150

R$

5,65

150

R$

5,65
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6

BOLACHA DOCE TIPO MARIA: Farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, extrato de malte,
açúcar, estabilizante lecitina de soja e
fermento biológico/químico. Pode conter
soro de leite e/ou leite em pó e traços de
ovos. Conteúdo: sódio máximo 120mg e
0% gordura trans em porção de 30g. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente, transparente de 400g.

PCT

150

R$

6,08

7

BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, extrato de
malte, açúcar, estabilizante lecitina de soja
e fermento biológico/químico. Pode conter
soro de leite e/ou leite em pó e traços de
ovos. Conteúdo: sódio máximo 120mg e
0% gordura trans em porção de 30g. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente, transparente de 800g.

PCT

150

R$

9,25

8

FARINHA DE MILHO FLOCADA: (pct com
500gr) amarelo, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades,
parasitas e larvas, 100% natural,
enriquecida com ferro e ácido fólico. Peso
líquido de 500g, Embalagem: saco de
papel ou caixinha, atóxica, tampas não
violadas, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, nº do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 05 (cinco) meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante. Apresentando período de
validade mínima de 1 ano.

UND

3.600

R$

3,17

Pacote com 500
gramas

Não inferior a
180 dias

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

LOTE 07-ALIMENTOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

MEDIA UNIT.
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FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: de
1 ª qualidade, seca, beneficiada, aspecto
grânulos ou fino, isenta de matéria terrosa,
fungos ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estranhos, acondicionada em
embalagem original de fábrica, em
polipropileno transparente ou papel, pacote
c/ 01 kg, contendo externamente
especificação do produto, informações do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde

UND

2.500

Pacote com 01kg

Não inferior a
180 dias

R$

6,80

2

FEIJÃO RAJADO TIPO 1: de 1ª qualidade,
isento de mofo e impurezas. Embalagem
plástica, atóxica, transparente,
termossoldado, resistente de até 01 kg,
acondicionados em fardos transparentes,
termossoldado, resistente, suportando o
transporte sem perder sua integridade
totalizando peso liquido de até 30 kg.
Obrigatoriamente deverá ser uniforme
quanto ao tipo e peso para a quantidade
total solicitada, constando data de
fabricação até 120 dias anteriores a
entrega, validade e número de lote.

FD

200

Fardo com 30 kg

Não inferior a
180 dias

R$

309,33

LOTE 08-ALIMENTOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

1

LEITE EM PÓ: integral, enriquecido com
vitaminas e mineral (A, C, D e Ferro).
Embalagem aluminizada de 200g, limpas,
não violadas, acondicionados em fardos de
papelão lacrados com 50 unidades,
constando data de fabricação, validade,
número de lote e com registro do SIF

FD

200

Fardo com 50
pacotes

Não inferior a
180 dias

R$

298,00

2

MACARRÃO ESPAGUETE: Sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
corantes naturais urucum e cúrcuma
(açafrão). A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente e transparente embalagem de
10x500gr

FD

500

Fardo com 10
pacotes

Não inferior a
180 dias

R$

40,17

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

MEDIA UNIT.

LOTE 09-ALIMENTOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

MEDIA UNIT.
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ÓLEO DE SOJA: Refinado, obtido de
matéria-prima vegetal em bom estado
sanitário, estar isento de substancias
estranhas a sua composição. Aspecto
límpido cor e odor característico.
Embalagem apropriada de 900m1
contendo data de fabricação, validade e
número de lote, caixa resistente com 20
garrafas, suportando o transporte sem
perder sua integridade.

CX

300

Caixa com 20
garrafas tipo PET.

Não inferior a
180 dias

R$

176,00

2

SAL IODADO: obtido de matéria-prima
vegetal em bom estado sanitário, estar
isento de substancias estranhas a sua
composição. Aspecto límpido cor e odor
característico. Embalagem apropriada de 1
kg contendo data de fabricação, validade e
número de lote refinado, acondicionado em
fardo com até 30 kg

FD

100

Fardo com 30 kg

Não inferior a
180 dias

R$

31,00

3

AÇÚCAR REFINADO: Embalagem
plástica de 1 kg, de 1ª qualidade, com
embalagem plástica, atóxica, transparente,
termossoldado, resistente, suportando o
transporte sem perder sua integridade
totalizando peso liquido de até 10 kg.
Deverá apresentar a data de fabricação de
até 120 dias anteriores a data de entrega e
prazo de validade

FD

80

Fardo c/ 10
pacotes

não inferior a
180 dias

R$

48,83

4

ARROZ BRANCO, tipo 1, com grãos
inteiros. Embalagem de polietileno,
resistente e transparente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem de 1kg.

kg

200

Pacote de 01 kg

R$

6,13

LOTE 10-ALIMENTOS-COTA DE 75% AMPLA CONCORRENCIA
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

1

ARROZ BRANCO: agulhinha, tipo 1,
branco, polido, classe longo fino, isento de
impurezas. Embalagem de polietileno
atóxico, resistente e transparente. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de 30X5KG.

FD

488

Fardo com pacote
5 kg

Não inferior a
180 dias

MEDIA UNIT.

R$

144,50

LOTE 11-ALIMENTOS-COTA 25% EXCLUSIVO ME e EPP
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

MEDIA UNIT.
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ARROZ BRANCO: agulhinha, tipo 1,
branco, polido, classe longo fino, isento de
impurezas. Embalagem de polietileno
atóxico, resistente e transparente. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de 30X5KG.

FD

162

Fardo com pacote
5 kg

Não inferior a
180 dias

R$

144,50

LOTE 12-ALIMENTOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

1

SARDINHA EM CONSERVA, com ômega
3, com óleo de soja comestível,
embalagem lata com 130g, contendo data
de fabricação, validade e número de lote,
acondicionadas em caixa com até 50 latas,

CX

200

Caixa com 50
latas

Não inferior a
180 dias

R$

208,83

CX

200

Caixa com 24
unidades

Não inferior a
180 dias

R$

78,93

PCT

32

Pacote com 100
gramas

R$

1,93

PCT

120

Embalagem com
340 gramas

R$

2,58

2

3

4

SALSICHA TIPO VIENA, em conserva,
carne mecanicamente separada de aves,
água, carne bovina, miúdos bovinos,
proteína de soja, sal, fécula de mandioca e
condimentos. Sem glúten, deverá ter
fechamento em latas de até 24X180 g,
acondicionadas em caixa de papelão de
até 4.3 kg. Apresentar rótulo de acordo
com as normas da ANVISA.
COLORAU, Mistura de fubá, óleo vegetal e
corante natural (urucum). A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.
Acondicionada em saco de polietileno,
íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo contendo de 100g.
EXTRATO DE TOMATE, tipo tetrapak,
embalagem, concentrado, isentos de peles
e sementes, tipo pasta. Ingredientes:
tomate, sal e açúcar. Não contendo glúten.
O produto deve estar isento de
fermentações e não indicar processamento
defeituoso, como também, ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Peso líquido
de 340g. Embalagem: Formato em caixa
revestida de polipropileno, hermeticamente
vedada, com ausência de perfurações,
vazamentos ou amassos. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto.
Apresentando valor nutricional (máximo)
de: 119mg de sódio. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega

MEDIA UNIT.
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TEMPERO COMPLETO: Especificação:
tradicional, sem pimenta, embalagem
contendo 1 kg, com identificação do
produto, nome do fabricante, prazo de
validade e peso liquido

UND

48

Pacote com 01 kg

R$

10,33

6

TEMPERO COMPLETO: Especificação:
tradicional, sem pimenta, embalagem
contendo 250 gramas, com identificação do
produto, nome do fabricante, prazo de
validade e peso liquido

UND

60

Embalagem com
300 gramas

R$

3,68

7

VINAGRE: Fermentado acético de frutas,
cereais ou de álcool. Padronizado e
pasteurizado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
UND
número de lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Embalagem de polietileno tetraftalado
(PET) de 750ml.

120 Garrafa pet 750ml

R$

3,00

8

MOLHO DE TOMATE: Tomate, cebola,
amido modificado, açúcar, sal, óleo
vegetal, salsa e alho. Pode conter extrato
de levedura, orégano, manjericão, aipo,
tomilho e realçador de sabor glutamato
monossódico. Teor máximo de sódio
316mg em porção de 60g. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade
do produto. Lata, sachê ou tetrapak de
340g

PCT

200

Sache de 340 gr

R$

2,98

9

AZEITE DE DENDÊ: puro, em embalagens
de 200ml. As embalagens devem conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade,
quantidade de produto. Validade mínima de
6 meses a partir da data de entrega.

UND

24

Embalagem de
200ml

R$

4,53

LOTE 13 ENLATADOS/FRIOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

MEDIA UNIT.
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ERVILHA EM CONSERVA: simples,
inteira, imersa em líquido, tamanho e
coloração uniformes, produto preparado
com as ervilhas previamente debulhadas,
envasadas, reidratadas ou pré-cozidas,
imersas em líquido de cobertura
apropriados, submetidas a processo
tecnológico adequado antes ou depois de
hermeticamente fechadas nos recipientes
utilizados, a fim de evitar sua alteração.
Acondicionado em latas de 200g, devendo
ser considerado como peso líquido, o
produto drenado. Estar isento de
fermentação e de indicadores de
processamento defeituoso, sem corantes
artificiais, isento de sujidades e
fermentação não devem estar amassados;
enferrujados e estufados; não devem
conter perfurações; principalmente nas
costuras; não devem soltar ar com cheiro
azedo ou podre, quando abertos; não
devem apresentar manchas escuras e
ferrugem, na parte interna; atender as
exigências do ministério da agricultura e
Dipoa e regulamento de inspeção industrial
e sanitária de produtos de origem vegetal.
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a
partir da entrega do produto

UND

120

Embalagem
apropriada de 200
gramas

R$

2,93

UND

120

Embalagem de
200 gramas

R$

3,06

3

SELETA LEGUMES: ingredientes: ervilha,
batata, cenoura e salmoura (água e sal).
Embalagem: longa vida, deve estar intacta,
resistente, vedada hermeticamente,
contendo 200g do produto. Prazo de
validade mínimo 23 meses a contar a partir
da data de entrega.

UND

140

Embalagem de
200 gramas

R$

3,48

4

PRESUNTO FATIADO: com cor, odor e
sabor característico do produto, de boa
qualidade, embalado adequadamente com
rótulo contendo informação do produto e
validade

KG

250

Embalagem
apropriada

R$

33,32

1

2

MILHO VERDE: MILHO VERDE: em
conserva, simples grãos inteiros, imerso
em líquido de cobertura, tamanho e
coloração uniformes. Produto preparado,
com grãos de milho previamente
debulhados, envasados e cozidos ou précozidos, imersos em líquido de cobertura
apropriada, submetidos a processo
tecnológico adequado, antes ou depois de
hermeticamente fechados nos recipientes
utilizados a fim de evitar sua alteração.
embalagens 200 gramas
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QUEIJO MUSSARELA: obtido através do
leite de vaca, aspecto de massa semidura,
cor branco creme homogênea, cheiro
característico e sabor suave levemente
salgado. Produto fatiado. Embalagem de
polietileno atóxico, resistente e
transparente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e número
do Registro no SIF, SISE ou SIM.

KG

350

6

MORTADELA FATIADA: descrição:
Manipulada em condições higiênicas, com
mínimo aceitável de gordura e sal e de
bom paladar. A mortadela fatiada deve
apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que
possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração. Devendo ser refrigerado
transportada à temperatura de 6º C a 10° C
ou congelado. 2. Características
organolépticas: Aspecto próprio de cada
espécie, não amolecido e nem pegajoso;
cor própria de cada espécie, sem manchas
esverdeadas; cheiro próprio; sabor próprio.
3. Embalagem e peso: o produto deverá
ser embalado em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente e transparente,
rotulada de acordo a legislação vigente
com peso líquido de até 01kg. Embalagem
íntegra, sem sinais de rachaduras na
superfície, sem furos e sem acúmulos,
protegida externamente em caixa de
papelão reforçada, com as abas superior e
inferior totalmente lacradas com
capacidade de até 10 kg. Não serão
aceitas embalagens defeituosas que
exponham o produto à contaminação e/ou
deterioração. 4. Rotulagem: o produto
deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. No rótulo da
embalagem deverão estar impressos de
forma clara e indelével as seguintes
informações: Nome e endereço do
fabricante, constando obrigatoriamente
registro no SIF, SISP ou SIM; Identificação
completa do produto, constando inclusive a
marca; data de fabricação, prazo de
validade e prazo máximo para consumo;
temperatura de estocagem,
armazenamento e conservação; peso
líquido; condições de armazenamento

KG

250

Embalagem
apropriada

R$

35,95

R$

13,70
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AZEITONA: em conserva, verde, fatiada,
sem caroço, imersa em líquido, com
tamanho e coloração uniformes,
embalagem drenada de 2kg, devidamente
lacrado, devendo ser considerado o peso
líquido do produto drenado. A embalagem
deve conter: data de validade, identificação
da marca, número do lote, procedência,
composição.

PCT

180

in natura

R$

54,00

LOTE 14- ALIMENTOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

1

CHARQUE: embalagem plástica de carne
bovina, 15%gordura 80% de maturação,
produto não transgênico, acondicionado
em embalagem original de fábrica, pacote
c/ 500 g, embalado à vácuo, constando
externamente especificação do produto,
informações do fabricante, data de
embalamento e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

KG

200

Pacote com 500
gramas

R$

27,17

2

FILÉ DE PEIXE: congelado, temperatura
de - 18°C. Características extras: sem
vísceras, sem manchas, parasitas ou
fungos. Acondicionado em saco plástico
embalagem de 1 Kg transparente atóxico,
embalado em caixa de papelão. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto.

KG

300

Sacola plástica

R$

32,17

VALIDADE

MEDIA UNIT.

LOTE 15-OVOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

1

OVO DE GALINHA BRANCO: classe A,
casca limpa, íntegra, sem manchas ou
deformações e acondicionados em bandeja
de papelão própria. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto e Registro
no SIF, SISE ou SIM. 30X1

CB

150

Cuba

R$

16,32

2

OVO DE GALINHA VERMELHO: integro
sem manchas ou sujidades casca lisa
pouco porosa resistente e formato
característico, sem rachaduras ou
deformidades, cuba com 30 unidades

CB

120

Cuba

R$

18,00

VALIDADE

MEDIA UNIT.

LOTE 16-FRANGO INTEIRO E CORTES
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

MEDIA UNIT.
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FRANGO INTEIRO: cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor
característico. Embalado em saco plástico,
atóxico, limpo, não violado, resistente que
garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto e número do Registro no SIF, SISE
ou SIM.

KG

1.500

Embalagem
apropriada

R$

11,65

2

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO:
congelado com osso sem tempero:
apresentar e consistência e características
do produto e carnitenra, fornecer em
embalagem original com até 02 kg,
contendo todos os dados exigidos, como
fabricante, data de fabricação e de
validade, quadro de valores nutricionais
etc. acondicionado em embalagem de
polietileno atóxica, resistente, peso liquido
de 1 kg, contendo selo de inspeção do
órgão competente e data de embalagem

kg

200

Bandeja de 01 kg

R$

16,22

KG

300

Bandeja de 01 kg

R$

17,70

KG

200

R$

14,53

3

4

PEITO DE FRANGO: sem osso, limpo, não
temperado, congelado, proveniente de
aves sadias, abatidas sob inspeção
veterinária, apresentando cor e odor
característicos, isento de vestígios de
descongelamentos, cor esverdeada, ou
qualquer substancia contaminante.
acondicionado em embalagem de
polietileno atóxica, resistente, peso liquido
de 1 kg, contendo na embalagem a
identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, selo de
inspeção do órgão competente e data de
embalagem. validade mínima de 06 meses
a contar da data de embalagem.
SALSICHA; TIPO HOT DOG; FRESCA
COM CONDIMENTOS TRITURADOS E
COZIDOS; ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM DE 01 KG: Mista (bovina e
frango), apresentando-se em gomos
uniformes, padronizados em 50g cada
unidade, fresca refrigerada, embalados em
sacos de polietileno transparente e atóxico,
limpo, não violado, resistente,
hermeticamente fechado, que garanta a
integridade do produto até o momento do
consumo, contendo 01 kg. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência,informações
nutricionais com a data de validade e
rotulagem de acordo com a legislação
vigente. O produto deverá apresentar
validade mínima de 10 (dez) dias a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
Peso liquido de 01 kg.
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LOTE 17 - ALIMENTOS
ITEM

EMBALAGEM
PRIMERIA

UND

QTD

1

ADOÇANTE (SUCRALOSE): Água,
sorbitol, conservadores: Ácido benzóico,
metilparbeno e edulcorantes artificiais,
sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem de 200ml.

UND

120

não inferior a
180 dias

R$

24,30

2

ADOÇANTE (STÉVIA): Água, sorbitol,
conservadores: Ácido benzóico,
metilparbeno e edulcorantes artificiais,
stévia. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem de 80 ml.

UND

120

não inferior a
180 dias

R$

5,57

FD

200

20 de 400 gr

não inferior a
180 dias

R$

87,00

CX

200

Cx com 40
pacotes

não inferior a
180 dias

R$

126,67

UND

300

Embalagem de
200 gr

não inferior a
180 dias

R$

3,86

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

3

4

5

ESPECIFICAÇÃO

ACHOCOLATADO: Produto contendo
açúcar, cacau em pó, maltodextrina,
minerais (cálcio e ferro) vitaminas, podendo
conter emulsificante lecitina de soja,
aromatizantes e antioxidante ácido
ascórbico. Contém glúten e pode conter
traços de leite. Teor de sódio máximo de
30mg em porção de 20g. Embalagem
aluminizada, plástica ou embalagem
primária de polietileno atóxico e secundária
de caixa de papelão, resistentes. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de 20 de 400g.
AMIDO DE MILHO: Produto amiláceo
extraído do milho. Embalagem de
polietileno atóxico ou embalagem primária
de polietileno atóxico e secundária de caixa
de papelão e resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem de 40x200g.
FLOCOS DE AVEIA: Produto obtido
através de processos tecnológicos
adequados da semente sadia de aveia.
Deve apresentar-se sob forma de aveia em
flocos. Embalagem de polietileno atóxico,
resistente, transparente ou embalagem
primária de polietileno atóxico e
embalagem secundária de caixa de
papelão resistente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem de 200g.

VALIDADE

MEDIA UNIT.

LOTE 18 - DOCES
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

MEDIA UNIT.
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BOMBON DE CHOCOLATE: embalagem
com 1 kg, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido.

PCT

800

Pacote 01 kg

não inferior a
180 dias

R$

39,65

2

BALAS MASTIGAVEIS: tipo caramelo,
sem teor alcoólico, sabores diversos,
contendo os seguintes ingredientes:
açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal
e sal, com aroma artificial; embalagem de
600 gr.

PCT

2.000

Pacote com 400
gramas

não inferior a
180 dias

R$

7,83

KG

300

Embalagem
plástica

não inferior a
180 dias

R$

28,67

UND

150

Embalagem
plástica
transparente

não inferior a
180 dias

R$

4,88

PCT

1000

Pacote com 50
unidades

não inferior a
180 dias

R$

8,95

3

4

5

BARRA DE CHOCOLATE: Chocolate em
barra tipo branco ou preto, embalagem
pesando aproximadamente 1 Kg.
GOIABADA ROTULADA TABLET:
embalagem plástica. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto. Pote plástico de polipropileno de
500g podendo ser do tipo geleia, pasta ou
cremoso.
PIRULITO: sabores sortidos, pct de 600gr
com 50 und, A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de
validade e quantidade do produto

LOTE 19- HIGIENE
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

1

SABÃO EM BARRA de 01 kg, com
registro do Ministério da Saúde, químico
responsável, validade mínima de 24 meses
a partir da entrega do produto,
acondicionado em caixa de até 10 kg.

CX

300

Caixa de 10 und
com 1 kg cada

Não inferior a
180 dias

R$

69,50

2

CREME DENTAL (180g), em pasta ou gel,
sabor menta, contendo em sua
composição: carbonato de cálcio e flúor
entre 1.100 e 1.500 ppm, acondicionado
em embalagem flexível original do
fabricante c/ no mínimo 180g, constando
externamente especificação do produto,
informações do fabricante, marca
comercial, procedência de fabricação e
prazo de validade estampados na
embalagem. O produto deverá ser
certificado pela ABO - Associação
Brasileira de Odontologia

UND

2.500

Embalagem tipo
caixa com 01
unidades

Não inferior a
180 dias

R$

6,38

MEDIA UNIT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

E-mail licitacao-pmr@hotmail.com

3

4

5

SABONETE, à base de glicerina, c/
fragrâncias diversas e agradável,
acondicionado em embalagem original de
fábrica c/ peso aproximado de 90g,
contendo externamente especificação do
produto, informações do fabricante,
químico responsável, indicações,
precauções de uso, data de fabricação e
prazo de validade de no mínimo 12 meses.
O produto deverá ter registro no Ministério
da Saúde
FRALDA DESCARTÁVEL PARA
ADULTO G: (para uso geriátrico, pós-parto
e incontinência urinária) - Cintura até 150
cm Tam. G peso acima de 70 kg, prática,
anatômica, e confortável com polpa de
celulose, gel polímero super absorvente,
elásticos, filme de polietileno, fibras de
polipropileno e adesivo termoplástico. Na
embalagem deverão estar impressos todos
os dados do fabricante, lote e validade.
FRALDA DESCARTÁVEL PARA
ADULTO M: (para uso geriátrico, pós parto
e incontinência urinária) - Cintura até 140
cm Tam. M peso de 40 a 70 kg, prática,
anatômica, e confortável com polpa de
celulose, gel polímero super absorvente,
elásticos, filme de polietileno, fibras de
polipropileno e adesivo termoplástico. Na
embalagem deverão estar impressos todos
os dados do fabricante, lote e validade

6

FRALDA DESCARTÁVEL PARA
ADULTO P: (para uso geriátrico, pós-parto
e incontinência urinária) - Cintura até 50 a
80 cm – Tam. P peso de 30 kg a 40 kg,
prática, anatômica, e confortável com polpa
de celulose, gel polímero super absorvente,
elásticos, filme de polietileno, fibras de
polipropileno e adesivo termoplástico. Na
embalagem deverão estar impressos todos
os dados do fabricante, lote e validade

7

FRALDA DESCARTÁVEL DE USO
INFANTIL G: antialérgica, fita ajustável,
polpa de celulose, gel/flocos
superabsorventes, acabamento com no
mínimo 3 fios elastano, fitas
reposicionáveis que permite abrir e fechar
a fralda sem rasgar, formato anatômico,
faixa frontal, cobertura interna de falso
tecido micro perfurado, camada externa de
polietileno e com barreira lateral
antivazamento. TAMANHO GRANDE (G)
Peso de 8kg a 11kg - PACOTES COM NO
MÍNIMO 10 UNIDADES E NO MÁXIMO 30
UNIDADES.Marcas de Referência:
Pampers, Personalidade Baby, Huggies,
Pompom ou similares

UND

2.500

Embalagem
plásticas com 01
unidade

Não inferior a
180 dias

R$

2,25

PCT

150

Embalagem
plástica

Não inferior a
180 dias

R$

24,15

PCT

150

Embalagem
plástica

Não inferior a
180 dias

R$

24,15

PCT

150

Embalagem
plástica

Não inferior a
180 dias

R$

24,15

Não inferior a
180 dias

R$

20,08

PCT

150

embalagem
plastica
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FRALDA DESCARTÁVEL DE USO
INFANTIL M: antialérgica, fita ajustável,
polpa de celulose, gel/flocos
superabsorventes, acabamento com no
mínimo 3 fios elastano, fitas
reposicionáveis que permite abrir e fechar
a fralda sem rasgar, formato anatômico,
faixa frontal, cobertura interna de falso
tecido micro perfurado, camada externa de
polietileno e com barreira lateral
antivazamento. TAMANHO MÉDIO (M)
Peso de 5kg a 8kg -PACOTES COM NO
MÍNIMO 10 UNIDADES E NO MÁXIMO 30
UNIDADES. Marcas de Referência:
Pampers, Personalidade Baby, Huggies,
Pompom ou similares.

9

ESCOVA DENTAL INFANTIL: com cabeça
pequena e arredondada; cerdas firmes e
macias; embalada individualmente
conforme praxe do fabricante trazendo
externamente os dados de identificação e
procedência

UND

500

10

ESCOVA DENTAL ADULTA: com formato
anatômico, confeccionada em material
atóxico, com cabo em polipropileno, com
no mínimo 150mm de comprimento e com
largura da cabeça medindo entre 13 e
16mm. cerdas macias em nylon, polidas e
arredondadas na cor natural, dispostas em
quatro fileiras de tufos, retas, com cantos
arredondados e contendo no mínimo 32
tufos. embalada individualmente conforme
praxe do fabricante trazendo externamente
os dados de identificação e procedência.

UND

11

CREME DENTAL INFANTIL: concentração
máxima de 500 (quinhentos) ppm de flúor,
a concentração de ppm de composto de
flúor deverá estar estampada no rótulo;
conter os seguintes compostos de flúor na
formulação aceitos pelo ministério da
saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto
de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos
aminados, acondicionado em tubo de
plástico flexível com 90 (noventa) gramas,
conter o prazo de validade

12

SHAMPOO INFANTIL: com a seguinte
composição básica: betaína, tridecil, éter,
sulfato de sódio, glicerina, lauril edta
tetrassódico, água e outros. acondicionado
em frasco de no mínimo 350ml, com
identificação do produto, marca do
fabricante e validade.

Não inferior a
180 dias

R$

20,08

Embalagem
plástica

Não inferior a
180 dias

R$

5,17

50

Embalagem
plástica

Não inferior a
180 dias

R$

4,87

UND

250

Caixa com 01
unidade

Não inferior a
180 dias

R$

6,95

UND

48

Pet com 01

Não inferior a
180 dias

R$

14,73

PCT

150

Embalagem
plástica
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CONDICIONADOR INFANTILcondicionador para cabelo, com ceramidas,
infantil - contendo no mínimo 350
(trezentos e cinquenta) ml - com
identificação do produto, marca do
fabricante e validade.

UND

48

Pet com 01

Não inferior a
180 dias

R$

14,43

14

DESODORANTE DE AR SPRAY: 400
ml/277g, a base de tri etileno glicol,
diversos tipos de essência, registro no MS,
validade mínima de 08 meses a partir da
data de entrega.

UND

40

Spray

Não inferior a
180 dias

R$

8,45

15

ESPONJA PARA BANHO: medida
aproximada de 115x77x23mm, em
espuma, formato retangular aplicação
higiene pessoal, embalagem com 03
unidades.

UND

30

Embalagem com
03 unidades

Não inferior a
180 dias

R$

5,97

16

HASTE FLEXIVEL DE ALGODÃO: nas
duas extremidades, caixa contendo 75
unidades. Embalagem individual que
contenha externamente dados de
rotulagem conforme Portaria MSSVS, n° 01
de 23/01/96.

UND

50

Caixa com 75
unidades

Não inferior a
180 dias

R$

2,42

17

POMADA PARA ASSADURA:
composição: retinol (vitamina tubo 150,00
a), no mínimo 5.000u.i; colecalciferol
(vitamina d), no mínimo 900u.i; óxido de
zinco, no mínimo 150mg; e excipientes.
tubo de 45g.

UND

50

Caixa com 01
unidade

Não inferior a
180 dias

R$

36,25

18

ALGODÃO HIDRÓFILO 50G: feito com
algodão 100% natural em camadas
contínuas em forma de rolo unidade 80,00
(manta), provido de papel apropriado em
toda sua extensão. o algodão deverá
apresentar aspecto homogêneo e macio,
boa absorção, ausência de grumos ou
quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor
branca (no mínimo 80% de brancura).
embalado em saco plástico individual.

UND

150

Caixa com 01
volume

Não inferior a
180 dias

R$

6,48

UND

240

Pacote com 01
unidade

Não inferior a
180 dias

R$

3,57

UND

240

Recipiente com 01
unidade

Não inferior a
180 dias

R$

11,90

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

19

20

SABONETE NEUTRO: sem adição de
álcool, hipoalérgico, dermatologicamente
testado, com propriedades
reconhecidamente hidratantes, peso 90gr.
Com registro no ministério da
saúde/ANVISA.
TALCO INFANTIL: produto destinado para
crianças, auxiliar na higienização infantil,
capacidade com 140g, dermatologicamente
testado.

LOTE 20 - HIGIENE
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

MEDIA UNIT.
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1

2

PAPEL HIGIÊNICO: com toque macio,
super absorvente e resistente. Composição
100% fibras naturais. Embalagem: Contém
no fardo 16 pacotes com 4 rolos de 30m x
10cm cada.

fardos

150

PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL:
SEM PERFUME, papel absorvente de
primeira qualidade, fibras 100% naturais,
pacotes
300
na cor BRANCA, picotado, golfrado
medindo 30m x 10 cm, embalagem com 04
unidades.
LOTE 21- ALIMENTOS

Fardo com 16
pacotes

Não inferior a
180 dias

R$

84,67

Pacote com 04
unidades

Não inferior a
180 dias

R$

6,73

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

1

MILHO PIPOCA: de boa qualidade,
beneficiado, polido, isento de sujidades,
parasitas e larvas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade
do produto. Embalagem de polietileno
atóxico, resistente, transparente (pct com
500gr), fardo com 20 pacotes

FD

48

Fardo com 20
pacotes

não inferior a
180 dias

R$

71,67

2

COCO RALADO: desidratado, integral e
SEM adição de açúcar. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente, transparente ou aluminizada de
100g.

UND

100

Embalagem
plástica
transparente

não inferior a
180 dias

R$

3,61

3

LEITE DE COCO: caixa com 24 unidades,
garrafa com 200ml, A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto.

CX

45

Caixa com 24
unidades, garrafa
com 200ml

não inferior a
180 dias

R$

76,40

4

MILHO BRANCO: de boa qualidade,
beneficiado, polido, isento de sujidades,
parasitas e larvas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade
do produto. Embalagem de polietileno
atóxico, resistente, transparente de
500g.embalagem de 500 gr., fardo com 20
pacotes.

FD

48

Fardo com 20
pacotes

não inferior a
180 dias

R$

69,33

5

PROTEINA DE SOJA: texturizada, cor
escura, embalagem pacote com 400 g,
fardo com 20 pacotes.

FD

12

Fardo com 20
pacotes

não inferior a
180 dias

R$

161,17

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MEDIA UNIT.
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6

UVA PASSA: preta ou branca, sem
semente, livre de fungos; embalagem
hermeticamente fechada e rotulada
conforme legislação vigente, pacote
contendo 01 kg

KG

48

Embalagem
transparente

não inferior a
180 dias

R$

22,75

7

CREME DE LEITE TRADICIONAL: tipo
tetrapak embalagem de 200g (caixa c/ 27
unidade), As embalagens devem conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade,
quantidade de produto.

CX

120

Caixa com 27
embalagem

não inferior a
180 dias

R$

94,67

PCT

110

Pacotes de 01 kg

não inferior a
180 dias

R$

4,03

UND

80

Embalagem com
270 gramas

não inferior a
180 dias

R$

3,78

10

FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO:
enriquecido com ferro e ácido fólico
(Vitamina B9). A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Embalagem de papel kraft branco/cores ou
de polietileno de 1 kg.

KG

1000

Fardo com 10
unidades

não inferior a
180 dias

R$

49,00

11

MASSA PRONTA PARA BOLO: sabores
diversos, produto obtido da mistura de
farináceos (podendo ser farinha de trigo,
polvilho, araruta, amido de milho) com
ovos, óleo vegetal ou margarina ou
manteiga, açúcar, leite pasteurizado,
adicionado de fermento químico, sem
conservantes químicos como pirofosfato
ácido de sódio, bicarbonato de sódio e
sorbato de potássio. Adquirido de
panificação, pronto para servir. Não
podendo ser obtido de mistura pronta 400g

PCT

200

Pacote com 400
gramas

não inferior a
180 dias

R$

6,40

12

FERMENTO BIOLÓGICO: Produto obtido
de culturas puras de leveduras
(Saccharomyces cerevisias), pó granulado,
de cor clara, cheiro suave e característico.
A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. Embalagem

UND

48

Pote plástico

não inferior a
180 dias

R$

1,92

8

9

FECULA DE MANDIOCA: goma natural,
pó fino, branco, sem cheiro e sem sabor, é
um carboidrato obtido da raiz da mandioca
devidamente limpas, descascadas,
trituradas, desintegradas, purificadas,
peneiradas, centrifugadas, concentradas,
desidratadas e secadas. embalagem de 01
kg
MAIONESE: A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem plástica de 270g
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13

BICARBONATO DE SÓDIO E FOSFATO
MONOCÁLCIO E REGULADOR DE
ACIDEZ: carbonato de cálcio. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. Embalagem
plástica ou metálica de 70gr.

UND

48

Pacote de 70
gramas

não inferior a
180 dias

R$

4,15

14

POLVILHO DOCE: amido de mandioca,
utilizado para fabricação de pão de queijo e
na panificação em geral para o preparo de
biscoitos, tortas e bolos. Embalagem de 01
kg

KG

220

Embalagem
plástica com 01kg

não inferior a
180 dias

R$

7,58

LOTE 22- ALIMENTO-COTA DE 75% AMPLA CONCORRENCIA
ITEM

1

2

3

ESPECIFICAÇÃO
MAGARINA VEGETAL: Óleos vegetais
líquidos e interesterificados, com 0% de
gordura trans, podendo conter leite e/ou
soro de leite em pó, enriquecidos de
vitaminas e adicionada ou não de sal. Teor
de sódio máximo 60mg e teor de lipídio
mínimo 70% em porção de 10g. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. embalagem de
12X1 kg
MACARRÃO ESPAGUETE: Sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
corantes naturais urucum e cúrcuma
(açafrão). A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente e transparente embalagem de
10x500gr
MACARRÃO PARAFUSO: Sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
corantes naturais urucum e cúrcuma
(açafrão). A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente e transparente de 500g.

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

CX

750

Caixa com 12
potes 1 KG

não inferior a
180 dias

R$

79,53

FD

15

Fardo com 10
pacotes

Não inferior a
180 dias

R$

39,17

FD

15

Fardo com 10
pacotes

Não inferior a
180 dias

R$

45,67

MEDIA UNIT.

LOTE 23- ALIMENTO-COTA 25% EXCLUSIVO ME e EPP
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ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

1

MAGARINA VEGETAL: Óleos vegetais
líquidos e interesterificados, com 0% de
gordura trans, podendo conter leite e/ou
soro de leite em pó, enriquecidos de
vitaminas e adicionada ou não de sal. Teor
de sódio máximo 60mg e teor de lipídio
mínimo 70% em porção de 10g. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. embalagem de
12X1 kg

CX

250

Caixa com 12
potes 1 KG

não inferior a
180 dias

R$

79,53

2

MACARRÃO ESPAGUETE: Sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
corantes naturais urucum e cúrcuma
(açafrão). A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente e transparente embalagem de
10x500gr

FD

5

Fardo com 10
pacotes

Não inferior a
180 dias

R$

39,17

3

MACARRÃO PARAFUSO: Sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
corantes naturais urucum e cúrcuma
(açafrão). A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente e transparente de 500g.

FD

5

Fardo com 10
pacotes

Não inferior a
180 dias

R$

45,67

MEDIA UNIT.

LOTE 24- SUCOS
ITEM

1

2

ESPECIFICAÇÃO
SUCO CONCENTRADO: Sabor Goiaba,
envasados em embalagens de 500ml, com
dados de identificação, data de fabricação
e validade, com as seguintes
especificações: Suco tropical; composto de
polpa de fruta com no mínimo 45% do
produto
SUCO CONCENTRADO: Sabor Acerola,
envasados em embalagens de 500ml, com
dados de identificação, data de fabricação
e validade, com as seguintes
especificações: Suco tropical; composto de
polpa de fruta com no mínimo 45% do
produto

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

UND

200

Frasco 500ml

não inferior a
180 dias

R$

5,75

UND

200

Frasco 500ml

não inferior a
180 dias

R$

5,17

MEDIA UNIT.
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3

4

SUCO CONCENTRADO: Sabor Maracujá,
envasados em embalagens de 500ml, com
dados de identificação, data de fabricação
e validade, com as seguintes
especificações: Suco tropical; composto de
polpa de fruta com no mínimo 45% do
produto
SUCO CONCENTRADO: Sabor Uva,
envasados em embalagens de 500ml, com
dados de identificação, data de fabricação
e validade, com as seguintes
especificações: Suco tropical; composto de
polpa de fruta com no mínimo 45% do
produto

UND

200

Frasco 500ml

não inferior a
180 dias

R$

6,42

UND

200

Frasco 500ml

não inferior a
180 dias

R$

5,42

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

MEDIA UNIT.

LOTE 25- ALIMENTOS
ITEM

1

2

ESPECIFICAÇÃO
CARNE BOVINA; DE PRIMEIRA
QUALIDADE; (ALCATRA, CHÃ DE
DENTRO, COXÃO MOLE, PATINHO,
CONTRAFILÉ, FILÉ). Cortes: Inteira,
iscas, moídas, cubos. Resfriada (0º a 7ºC),
limpa, aspecto: próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa cor: própria da
espécie (vermelha brilhante ou púrpura)
sem manchas esverdeadas, pardacentas
ou de qualquer espécie, isenta de parasitos
e larvas. Odor e sabor: próprio. O
percentual aceitável de sebo/gordura é de
10 (dez)%. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência. número de lote, data de
validade e quantidade do produto.
CARNE BOVINA; DE SEGUNDA
QUALIDADE( PALETA, MUSCULOS,
ASSÉM, COXÃO DURO, COSTELA,
FRALDINHA): Cortes: Inteira, iscas,
moídas, cubos. Resfriada (0º a 7ºC), limpa,
aspecto: próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa cor: própria da espécie
(vermelha brilhante ou púrpura) sem
manchas esverdeadas, pardacentasou de
qualquer espécie, isenta de parasitos e
larvas. Odor e sabor: próprio. O percentual
aceitável de sebo/gordura é de 10 (dez)%.
A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência.
número de lote, data de validade e
quantidade do produto.

UND

QTD

KG

500

Inferior a 20
dias

R$

35,67

KG

400

Inferior a 2
dias

R$

32,33

MEDIA UNIT.

LOTE 26- PÃES
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

1

PÃO TIPO FRANCÊS, Farinha de trigo,
sal, óleo, cor do miolo levemente creme,
casca de cor dourada, brilhante e crocante
de tamanho uniforme. Unidade de 50g.

UND

5000

Saco para pães

Do dia

R$

0,67
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2

3

PÃO MASSA FINA, tipo cachorro quente,
Farinha de trigo, sal, açúcar, óleo, casca de
cor dourada, miolo macio, levemente
UND
7000
adocicado e tamanho uniforme. Unidade de
50g.
PÃO DOCE: Farinha de trigo e/ou mistura
de outras farinhas, fermento biológico,
pode conter ovos, óleo e/ou margarina, sal,
UND
5000
açúcar, leite e tamanho uniforme. Sabor
doce, podendo conter calda doce e coco
ralado. Unidade de 50g.
LOTE 27- LIMPEZA

Saco para pães

Do dia

R$

0,67

Saco para pães

Do dia

R$

0,67

VALIDADE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

1

ÁLCOOL COMUM: 92,8°, embalagem em
plástico resistente com 1 litro, uso
doméstico, registro no Ministério da saúde,
validade mínima de 12 meses a partir da
data de entrega (cx. com 12und. de 01 lt
cada)

CX

100

Cx. com 12und. de
01lt. cada

R$

113,27

2

ÁLCOOL ETÍLICO: hidratado 70%
solução, liquido límpido, incolor, volátil e de
odor característico, embalagem primaria
em frascos cilkados, rotulados,
transparentes, de material polietileno, de
alta densidades, frasco de 1 litro. caixa
com 12 unidades de 1 litro.

CX

100

cx. com 12und de
01 lt. cada

R$

108,33

3

ÁLCOOL GEL ANTISÉPTICO 70%: frasco
de 500 ml, antisséptico, hidratação por
compostos umectantes, extra proteção da
Aloe Vera. É indicado para a proteção e o
cuidado das mãos, de características físico
químicas, PH 100%; 6,8 – 7,0, aparência e
odor: transparente, odor característico,
densidade: 0,880 – 0,890 g/cm³,
viscosidade: 8,000 – 10,000 CPs
(Viscosímetro FUNGILAB VISCO BASIC
SPINDLE 5/20 RPM. Temperatura 20º a
25º, solubilidade na água: 100%, diluição:
Pronto para usar. Sem diluir. Volátil:
Fragrância Volátil. Teor de Ativos

UND

1000

Frasco de 500 ml

R$

8,67

4

ÁGUA SANITARIA: composição:
hipoclorito de sódio e água; princípio ativo:
hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0%
a 2,5% p/p. frasco de 1000 ml, validade
mínima de 12 meses, a partir da data de
entrega. (cx. com 12und de 1000 ml cada)

CX

100

cx. com 12 und. de
1000 ml cada

R$

42,67

5

DESINFETANTE: germicida/ bactericida
(cx. com 12und de 01 lt cada)

CX

100

cx. com 12 und. de
01 lt cada

R$

55,13

MEDIA UNIT.
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6

DESINFETANTE UMECTANTE: extra
proteção da Aloe Vera. É indicado para a
proteção e o cuidado das mãos, de
características físico-químicas, PH 100%;
6,8 – 7,0, aparência e odor: gel verde
transparente, odor característico,
densidade: 0,880 – 0,890 g/cm³,
viscosidade: 8,000 – 10,000 CPs
(Viscosímetro FUNGILAB VISCO BASIC
SPINDLE 5/20 RPM. Temperatura 20º a
25º, solubilidade na água: 100%, diluição:
Pronto para usar. Sem diluir. Volátil:
Fragrância Volátil. Teor de Ativos: Acima
de 10%. Frasco com 2lt

7

DESODORANTE DE AMBIENTE:
400ml/277g cheirinho de talco, lavanda
(caixa c/ 12 und)

8

ÁLCOOL GEL ANTISÉPTICO 70%: galão
de 05 litros, antisséptico, hidratação por
compostos umectantes, extra proteção da
Aloe Vera. É indicado para a proteção e o
cuidado das mãos, de características físico
químicas, PH 100%: 6,8 – 7,0, aparência e
odor: gel verde transparente, odor
característico, densidade: 0,880 – 0,890
g/cm³, viscosidade: 8,000 – 10,000 CPs
(Viscosímetro FUNGILAB VISCO BASIC
SPINDLE 5/20 RPM. Temperatura 20º a
25º, solubilidade na água: 100%, diluição:
Pronto para usar. Sem diluir. Volátil:
Fragrância Volátil. Teor de Ativos

UND

80

frasco com 2 litros

R$

7,73

CX

30

caixa c/ 12 und

R$

127,33

UND

120

Galão 05 litros

R$

93,63

LOTE 28 - EPI'S
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

1

LUVA LÁTEX NATURAL FORRADA:
palma antiderrapante, (par) forma
anatômica, 23 espessuras média 0,55mm,
comprimento 300mm, alta resistência,

UND

48

Embalagem
plástica
transparente

R$

5,48

2

LUVA LÁTEX PARA USO GERAL: em
limpeza e Higienização c/ interior forrado e
palma antiderrapante, tamanho G

UND

48

Embalagem
plástica
transparente

R$

5,48

3

LUVA LÁTEX PARA USO GERAL: em
limpeza e higienização c/ interior forrado e
palma antiderrapante, tamanho M

UND

48

Embalagem
plástica
transparente

R$

5,48

4

LUVA LÁTEX PARA USO GERAL: em
limpeza e higienização c/ interior forrado e
palma antiderrapante, tamanho P

UND

48

Embalagem
plástica
transparente

R$

5,48

VALIDADE

MEDIA UNIT.
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5

LUVAS DESRCÁRTAVEIS PARA
PROCEDIMENTEO NÃO CIRÚRGICO:
látex de borracha natural, com pó
bioabsorvivel, tipo Medix Tamanho P (caixa
com 100 unidades)

CX

50

Caixa com 100
unidades

R$

44,33

6

LUVAS DESRCÁRTAVEIS PARA
PROCEDIMENTEO NÃO CIRÚRGICO:
látex de borracha natural, com pó
bioabsorvivel, tipo Medix Tamanho M
(caixas com 100 unidades)

CX

50

Caixa com 100
unidades

R$

65,00

7

LUVAS DESRCÁRTAVEIS PARA
PROCEDIMENTEO NÃO CIRÚRGICO:
látex de borracha natural, com pó
bioabsorvivel, tipo Medix Tamanho G
(caixas com 100 unidades)

CX

100

Caixa com 100
unidades

R$

65,00

8

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL:
com elástico tripla (cx. com 50 unidades)

CX

100

Caixa com 50
unidades

R$

71,67

LOTE 29 - LIMPEZA-COTA DE 75% AMPLA CONCORRENCIA
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

MEDIA UNIT.

1

DESODORANTE PARA VASO
SANITARIO: em pedra com cheirinho de
talco, lavanda, de 35 g (caixa c/ 12 und)

CX

15

caixa c/ 12 und

R$

28,07

2

DETERGENTE LIQUIDO: biodegradável,
com excelente ação desengordurante,
neutro e clean (cx com 12 und de 500 ml
cada)

CX

38

caixa com 12 und
de 500 ml cada

R$

29,00

3

DETERGENTE DESENGORDURANTE:
para limpeza de fragrância e
equipamentos, tipo veja, frasco de 1 lt

UND

60

frasco com 1 litro

R$

9,82

4

SABÃO EM BARRA: (caixa de 10 und
com 1 kg cada)

CX

225

caixa de 10 und
com 1 kg cada

R$

69,50

5

ESPONJA DE LÃ DE AÇO: (Pacote de 60
g)

UND

113

pacote com 60
gramas

R$

2,02

6

SACO PLÁSTICO PRETO,100 LITROS:
suportando peso de 6 kg, confeccionado
em polietileno (não reciclado) impermeável,
resistente com solda fundo estrela, com
medidas de 59 X 62 cm, em pacotes
contendo 5 unidades.

PCT

375

pacote com 05
unidades

R$

2,42

7

SACO PLÁSTICO PRETO, 200 LITROS:
suportando peso de 6 kg, confeccionado
em polietileno (não reciclado) impermeável,
resistente com solda fundo estrela, com
medidas de 59 X 62 cm, em pacotes
contendo 5 unidades.

PCT

375

pacote com 05
unidades

R$

3,87
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8

SACO PLÁSTICO PRETO, 30 LITROS:
suportando peso de 6 kg, confeccionado
em polietileno (não reciclado) impermeável,
resistente com solda fundo estrela, com
medidas de 59 X 62 cm, em pacotes
contendo 10 unidades.

PCT

375

pacotes com 010
unidades

R$

3,87

9

SACO PLÁSTICO PRETO, 20 LITROS:
suportando peso de 6 kg, confeccionado
em polietileno (não reciclado) impermeável,
resistente com solda fundo estrela, com
medidas de 59 X 62 cm, em pacotes
contendo 10 unidades

PCT

375

pacotes com 10
unidades

R$

3,87

10

SACO PLÁSTICO PRETO, 50 LITROS:
suportando peso de 6 kg, confeccionado
em polietileno (não reciclado) impermeável,
resistente com solda fundo estrela, com
medidas de 59 X 62 cm, em pacotes
contendo 10 unidades.

PCT

375

pacotes com 10
unidades

R$

3,87

11

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE:
transparente reforçado, capacidade 2KG –
pacote com 100 unidades.

PCT

750

pacote com 100
unidades

R$

5,58

12

SODA CAUSTICA: (lata de 01kg)

LT

38

lata de 01 kg

R$

13,58

13

ESPONJA DUPLA FACE PARA
LIMPEZA: confeccionada em manta não
tecido, de fibras sintéticas, unidas com
resina a prova d’água, impregnada com
mineral abrasivo e aderida à espuma de
poliuretano com bactericida, espuma de cor
amarela e fibra de cor verde.

UND

135

embalagem
plástica

R$

1,18

14

SACO ALVEJADO Para Limpeza
dimensões (60x80 cm), panos
confeccionados em 100% de Algodão p/
pano de chão

UND

750

pacote com 01
unidade

R$

7,13

15

LIMPA VIDRO LIQUIDO: pulverizador,
levemente perfumado. Constando data de
fabricação não superior a trinta dias.
Embalagens de 500 ml

UND

19

embalagem de
500 ml

R$

16,08

16

LIMPA ALUMINIO: a base de ácido
sulfônico, condicionado em frasco
plástico contendo 500ml, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Unidade.

UND

180

frasco com 500ml

R$

5,27
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17

VASSOURINHA PARA VASO
SANITARIO: com cabo e estrutura em
plástico maciço, medindo o cabo
aproximadamente 25 cm, altura do pincel
medindo aproximadamente 9 cm e
diâmetro aproximado de 8 cm com cerdas
firmes de nylon, formato arredondado e
com suporte para a vassourinha, com selo
contendo dados do fabricante e marca do
produto.

UND

18

R$

13,08

18

ESCOVA OVAL PARA LAVAR ROUPA:
com base de madeira ou plástico, tamanho
aproximadamente de 13 X 6,5cm

UND

24

R$

3,60

19

LUSTRA MOVEIS: (200ml)

UND

90

frasco 200ml

R$

7,82

20

PALHA DE AÇO: (pacote c/ 14 und de 25g
cada)

FD

19

pacote com 14
unidades

R$

22,40

21

PÁ PLASTICA: p/ lixo c/ cabo curto e
largura mínima de 21 cm

UND

19

R$

15,03

22

VASSOURA DE CIPÓ: com cabo de 1,5
mts

UND

54

R$

13,17

23

RODO JACARE: médio de armação
plástica borracha dupla 40 cm

UND

34

40 cm

R$

26,50

24

RODO JACARE: pequeno de armação
plástica (borracha dupla) 30 cm

UND

34

30 cm

R$

24,83

25

CABO DE MADEIRA: revestido em
plástico com Rosca 1,50 m, compatível
com diversos rodos, vassouras, mops,
escovas, rolos

UND

38

R$

6,17

26

LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO:
composição: butilglicol, metassilicato de
sódio, fosfato trissódico, sinergista,
tensoativo não iônico conservante e água,
fragrância: floral, marine ou pinho, frasco
de 500 ml, contendo: identificação, marca
do fabricante, data de fabricação, lote,
prazo de validade e peso liquido.

UND

60

R$

5,82

27

PANO DE PRATO: (unidade de 36 cm x 62
cm cor único branco).

UND

225

R$

6,17

UND

36

R$

10,22

CX

18

R$

5,33

28
29

AVENTAL FLANELADO: tam.: 42cm X 63
cm
PALITOS DE FOSFORO: 40 palitos pacote
com 10 caixas, com certificação do
INMETRO.

frasco de 500ml

pacote com 10
caixas

30

REGULADOR DE GAZ PARA FOGÃO:
c/mangueira 80 cm

UND

9

R$

39,25

31

FLANELA: (peça de 39cm x 59 cm cada)

UND

150

R$

3,52

32

COADOR DE CAFÉ: (pano)

UND

18

R$

4,10
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33

PAPEL TOALHA: extra branco, fabricados
com 100 % celulose virgem de altíssima
qualidade, com alta absorção e resistência
ao úmido, acondicionados em embalagens
de papel Kraft, práticas e seguras,
interfoliado com 2 dobras com 50 folhas de
22x 20 cm, embalagem com 02 rolos

PCT

300

34

PAPEL ALUMINIO: rolo de 30 cm x 7,5m.
Para embalagem e preparo de alimentos.

RL

60

35

FILTRO DE PAPEL: nº 103 para coar café
em pó. Embalagem com 30 unidades.

PCT

36

FILME PLÁSTICO: (Rolopac), de PVC
transparente e esticável, nas dimensões;
28cm x 15m.

R$

5,78

rolo

R$

7,02

38

embalagem com
30 unidades

R$

5,15

RL

60

rolo

R$

5,95

37

BALDE PLASTICO: 30 litros c/ carro
tubular e espremedor metálico p/ mop
úmido, ação vertical, rodas de 3 polegadas.
Medidas: 58 cm x 43 cm x 92cm.

UND

23

R$

340,00

38

BALDE PLASTICO: reforçado capacidade
(20 lts)

UND

75

R$

11,17

39

ESQUEIRO DESCARTAVEL: certificado,
pelo INMETRO, chama comum, alta
duração, cores sortidas

UND

18

R$

4,28

40

LIXEIRA: (pequeno) de 30 cm de altura

UND

30

R$

6,83

41

LIXEIRA: com capacidade de 20 litros,
com tampa vai e vem, na cor branca

UND

30

R$

30,28

UND

27

R$

34,08

UND

30

R$

53,27

CX

36

R$

126,50

42
43
44

LIXEIRA: em polipropileno com pedal e
tampa, capacidade 30 litros na cor branca
ou azul.
LIXEIRA: grande c/ tampa 60 LTS
SABÃO EM PÓ: embalagem em caixa de
papel, 500 gr, caixa com 24 unidades

caixa com 24
unidades

LOTE 30 - LIMPEZA-COTA 25% EXCLUSIVO ME e EPP
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

MEDIA UNIT.

1

DESODORANTE PARA VASO
SANITARIO: em pedra com cheirinho de
talco, lavanda, de 35 g (caixa c/ 12 und)

CX

5

caixa c/ 12 und

R$

28,07

2

DETERGENTE LIQUIDO: biodegradável,
com excelente ação desengordurante,
neutro e clean (cx com 12 und de 500 ml
cada)

CX

12

caixa com 12 und
de 500 ml cada

R$

29,00

3

DETERGENTE DESENGORDURANTE:
para limpeza de fragrância e
equipamentos, tipo veja, frasco de 1 lt

UND

20

frasco com 1 litro

R$

9,82
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4

SABÃO EM BARRA: (caixa de 10 und
com 1 kg cada)

CX

75

caixa de 10 und
com 1 kg cada

R$

69,50

5

ESPONJA DE LÃ DE AÇO: (Pacote de 60
g)

UND

37

pacote com 60
gramas

R$

2,02

6

SACO PLÁSTICO PRETO,100 LITROS:
suportando peso de 6 kg, confeccionado
em polietileno (não reciclado) impermeável,
resistente com solda fundo estrela, com
medidas de 59 X 62 cm, em pacotes
contendo 5 unidades.

PCT

125

pacote com 05
unidades

R$

2,42

7

SACO PLÁSTICO PRETO, 200 LITROS:
suportando peso de 6 kg, confeccionado
em polietileno (não reciclado) impermeável,
resistente com solda fundo estrela, com
medidas de 59 X 62 cm, em pacotes
contendo 5 unidades.

PCT

125

pacote com 05
unidades

R$

3,87

8

SACO PLÁSTICO PRETO, 30 LITROS:
suportando peso de 6 kg, confeccionado
em polietileno (não reciclado) impermeável,
resistente com solda fundo estrela, com
medidas de 59 X 62 cm, em pacotes
contendo 10 unidades.

PCT

125

pacotes com 010
unidades

R$

3,87

9

SACO PLÁSTICO PRETO, 20 LITROS:
suportando peso de 6 kg, confeccionado
em polietileno (não reciclado) impermeável,
resistente com solda fundo estrela, com
medidas de 59 X 62 cm, em pacotes
contendo 10 unidades

PCT

125

pacotes com 10
unidades

R$

3,87

10

SACO PLÁSTICO PRETO, 50 LITROS:
suportando peso de 6 kg, confeccionado
em polietileno (não reciclado) impermeável,
resistente com solda fundo estrela, com
medidas de 59 X 62 cm, em pacotes
contendo 10 unidades.

PCT

125

pacotes com 10
unidades

R$

3,87

11

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE:
transparente reforçado, capacidade 2KG –
pacote com 100 unidades.

PCT

250

pacote com 100
unidades

R$

5,58

12

SODA CAUSTICA: (lata de 01kg)

LT

12

lata de 01 kg

R$

13,58

13

ESPONJA DUPLA FACE PARA
LIMPEZA: confeccionada em manta não
tecido, de fibras sintéticas, unidas com
resina a prova d’água, impregnada com
mineral abrasivo e aderida à espuma de
poliuretano com bactericida, espuma de cor
amarela e fibra de cor verde.

UND

45

embalagem
plástica

R$

1,18

14

SACO ALVEJADO Para Limpeza
dimensões (60x80 cm), panos
confeccionados em 100% de Algodão p/
pano de chão

UND

250

pacote com 01
unidade

R$

7,13
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15

LIMPA VIDRO LIQUIDO: pulverizador,
levemente perfumado. Constando data de
fabricação não superior a trinta dias.
Embalagens de 500 ml

UND

6

embalagem de
500 ml

R$

16,08

16

LIMPA ALUMINIO: a base de ácido
sulfônico, condicionado em frasco
plástico contendo 500ml, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Unidade.

UND

60

frasco com 500ml

R$

5,27

17

VASSOURINHA PARA VASO
SANITARIO: com cabo e estrutura em
plástico maciço, medindo o cabo
aproximadamente 25 cm, altura do pincel
medindo aproximadamente 9 cm e
diâmetro aproximado de 8 cm com cerdas
firmes de nylon, formato arredondado e
com suporte para a vassourinha, com selo
contendo dados do fabricante e marca do
produto.

UND

6

R$

13,08

18

ESCOVA OVAL PARA LAVAR ROUPA:
com base de madeira ou plástico, tamanho
aproximadamente de 13 X 6,5cm

UND

8

R$

3,60

19

LUSTRA MOVEIS: (200ml)

UND

30

frasco 200ml

R$

7,82

20

PALHA DE AÇO: (pacote c/ 14 und de 25g
cada)

FD

6

pacote com 14
unidades

R$

22,40

21

PÁ PALASTICA: p/ lixo c/ cabo curto e
largura mínima de 21 cm

UND

6

R$

15,03

22

VASSOURA DE CIPÓ: com cabo de 1,5
mts

UND

18

R$

13,17

23

RODO JACARE: médio de armação
plástica borracha dupla 40 cm

UND

11

40 cm

R$

26,50

24

RODO JACARE: pequeno de armação
plástica (borracha dupla) 30 cm

UND

11

30 cm

R$

24,83

25

CABO DE MADEIRA: revestido em
plástico com Rosca 1,50 m, compatível
com diversos rodos, vassouras, mops,
escovas, rolos

UND

12

R$

6,17

26

LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO:
composição: butilglicol, metassilicato de
sódio, fosfato trissódico, sinergista,
tensoativo não iônico conservante e água,
fragrância: floral, marine ou pinho, frasco
de 500 ml, contendo: identificação, marca
do fabricante, data de fabricação, lote,
prazo de validade e peso liquido.

UND

20

R$

5,82

27

PANO DE PRATO: (unidade de 36 cm x 62
cm cor único branco).

UND

75

R$

6,17

frasco de 500ml
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28
29

AVENTAL FLANELADO: tam.: 42cm X 63
cm
PALITOS DE FOSFORO: 40 palitos pacote
com 10 caixas, com certificação do
INMETRO.

UND

12

CX

6

pacote com 10
caixas

R$

10,22

R$

5,33

30

REGULADOR DE GAZ PARA FOGÃO:
c/mangueira 80 cm

UND

3

R$

39,25

31

FLANELA: (peça de 39cm x 59 cm cada)

UND

50

R$

3,52

32

COADOR DE CAFÉ: (pano)

UND

6

R$

4,10

33

PAPEL TOALHA: extra branco, fabricados
com 100 % celulose virgem de altíssima
qualidade, com alta absorção e resistência
ao úmido, acondicionados em embalagens
de papel Kraft, práticas e seguras,
interfoliado com 2 dobras com 50 folhas de
22x 20 cm, embalagem com 02 rolos

PCT

100

R$

5,78

34

PAPEL ALUMINIO: rolo de 30 cm x 7,5m.
Para embalagem e preparo de alimentos.

RL

20

rolo

R$

7,02

35

FILTRO DE PAPEL: nº 103 para coar café
em pó. Embalagem com 30 unidades.

PCT

12

embalagem com
30 unidades

R$

5,15

36

FILME PLÁSTICO: (Rolopac), de PVC
transparente e esticável, nas dimensões;
28cm x 15m.

RL

20

rolo

R$

5,95

37

BALDE PLASTICO: 30 litros c/ carro
tubular e espremedor metálico p/ mop
úmido, ação vertical, rodas de 3 polegadas.
Medidas: 58 cm x 43 cm x 92cm.

UND

7

R$

340,00

38

BALDE PLASTICO: reforçado capacidade
(20 lts)

UND

25

R$

11,17

39

ESQUEIRO DESCARTAVEL: certificado,
pelo INMETRO, chama comum, alta
duração, cores sortidas

UND

6

R$

4,28

40

LIXEIRA: (pequeno) de 30 cm de altura

UND

10

R$

6,83

41

LIXEIRA: com capacidade de 20 litros,
com tampa vai e vem, na cor branca

UND

10

R$

30,28

UND

9

R$

34,08

UND

10

R$

53,27

CX

12

R$

126,50

42
43
44

LIXEIRA: em polipropileno com pedal e
tampa, capacidade 30 litros na cor branca
ou azul.
LIXEIRA: grande c/ tampa 60 LTS
SABÃO EM PÓ: embalagem em caixa de
papel, 500 gr, caixa com 24 unidades

caixa com 24
unidades

LOTE 31 - DESCARTAVEIS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

EMBALAGEM
PRIMERIA

1

COPO DESCARTAVEL DE 50 ML:
(pacote c/ 100 und), caixa com 50 pacotes

CX

80

caixa com 50
pacotes

VALIDADE

MEDIA UNIT.
R$

116,67
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2

COPO DESCARTAVEL DE 180 ML:
(pacote c/ 100 und), caixa com 25 pacotes

CX

120

caixa com 25
pacotes

R$

94,67

3

COPO DESCARTAVEL DE 500 ML:
(pacote c/ 100 und), caixa com 25 pacotes

CX

120

caixa com 25
pacotes

R$

177,67

4

COPO DESCARTAVEL DE 300 ML:
(pacote c/ 100 und), caixa com 25 pacotes

CX

120

caixa com 25
pacotes

R$

144,17

5

COLHER PARA SOBREMESA: plástico
com aproximadamente 14 cm, pacote com
50 und.

PCT

500

pacote com 50
und.

R$

4,30

6

COLHER PARA REFEIÇÃO: plástico
descartável, com aproximadamente 17 cm
(pacote c/ 10 und)

PCT

500

pacote c/ 10 und

R$

3,45

7

GARFO PARA REFEIÇÃO: plástico
descartável com 17 cm (pacote c/ 50 und)

PCT

500

pacote c/ 50 und

R$

4,30

8

GARFO PARA SOBREMESA: plástico
descartável, com 12 cm, pacote com 50
unidades

UND

500

pacote c/ 50 und

R$

4,30

9

PRATO REDONDO: plástico descartável,
raso, capacidade 500 ml (pct com 10 und)

PCT

500

pacote com 10
und

R$

4,53

10

PRATO REDONDO: plástico descartável,
fundo, capacidade 500 ml (pct com 10 und)

PCT

500

pacote com 10
und

R$

4,53

11

PRATO REDONDO: plástico descartável,
raso com 15 cm pct com 10 und

PCT

500

pacote com 10
und

R$

4,80

12

GUARDANAPO DESCARTAVEL:
tamanho 20CM x 21 cm, extra branco, sem
estampa e PCT 600 100% de fibras
naturais, pacote com 100 unidades.

PCT

250

pacote com 100
und

R$

4,75

13

PRATO REDONDO: plástico descartável,
fundo com 15 cm pct com 10 und

PCT

500

pacote com 10
und

R$

4,03

LOTE 32- UTENSILIOS-COTA DE 75% AMPLA CONCORRENCIA
EMBALAGEM
PRIMERIA

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

VALIDADE

MEDIA UNIT.

1

ASSADEIRA REDONDA DE VIDRO: tam:
26,4 x 5,8 cm

UND

5

R$

48,63

2

ASSADEIRA QUADRADA DE VIDRO:
tam: 28 x 23,5 x 6,5 cm

UND

5

R$

57,67

3

ASSADEIRA RETANGULAR: tam: 39,5
x23,5 x 5,2 cm

UND

6

R$

63,50

4

BANDEIJA EM INOX: com 6 repartições
aplicação para refeição material aço
inoxidável forma retangular lisa

UND

225

R$

63,60

5

BICOS PARA CONFEITAR BOLO:

UND

15

R$

28,30

6

CALDEIRÃO DE ALUMINIO 19 l: nº 30
30cm de diâmetro, 26 cm de altura

UND

5

R$

135,00
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7

CALDEIRÃO DE ALUMINIO 38 l: nº 38
38cm de diâmetro, 34 cm de altura

UND

5

R$

258,33

8

CALDEIRÃO DE ALUMINIO 45 l: nº 40
40cm de diâmetro, 36cm de altura

UND

5

R$

322,67

9

CALDEIRÃO DE ALUMINIO 95 l: nº 50
50cm de diâmetro, 48 cm de altura

UND

5

R$

353,20

10

CHALEIRA DE ALUMINIO: capacidade
para 2 litros

UND

3

R$

92,97

11

CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS:
tipo potes para armazenar alimentos 3,5 l

JG

9

R$

17,78

12

CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS:
tipo potes para armazenar alimentos 5,5 l

JG

9

R$

26,80

13

CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS:
tipo potes para armazenar alimentos 8 l

JG

9

R$

47,95

14

CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS:
tipo potes para armazenar alimentos 1.75 l

JG

9

R$

19,32

15

CUSCUZEIRA GRANDE: em alumínio tipo
industrial 26 litros com tampa

UND

6

R$

118,33

16

CUSCUZEIRA MEDIA: em alumínio com
tampa

UND

6

R$

95,00

17

FORMA GRANDE: em alumínio tam.: 50 x
30 x 5 cm

UND

19

R$

36,67

18

FORMA PARA BOLO: 35 cm de diâmetro

UND

15

R$

34,77

19

FORMA PARA CANUDINHO:

UND

75

R$

3,60

20

FORMA PARA EMPADA:

UND

75

R$

2,93

21

FORMA PARA PUDIM:

UND

9

R$

53,23

22

FRIGIDEIRA ANTI-ADERENTE:

UND

9

R$

41,77

23

PANELA COMUM EM ALIMENTO:
capacidade 41 litros

UND

5

R$

249,95

24

PANELA COMUM EM ALIMENTO:
capacidade 52,1litros

UND

5

R$

311,97

25

PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (02 lts)

UND

3

R$

49,90

26

PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (03 lts)

UND

3

R$

59,58

27

PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (10lts)

UND

3

R$

150,73

28

PANELA DE PRESSÃO: com selo do
IMETRO (5 lts)

UND

5

R$

67,62

29

PANELA DE PRESSÃO: com selo do
IMETRO (7 ,5lts)

UND

5

R$

167,62
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30

PANELA DE PRESSÃO: capacidade 20
litros, linha industrial, com válvula de
silicone, cabos especiais (baquelita)
resistente a alta temperatura e dispositivo
de segurança com selo do IMETRO

UND

5

R$

378,75

UND

9

R$

59,73

UND

9

R$

80,98

32

PANELA DE PRESSÃO: capacidade de
4,5 litros.
PANELA TIPO CAÇAROLA: de 2 litros

33

PANELA TIPO CAÇAROLA: de 4 litros

UND

9

R$

98,30

34

PANELA TIPO CAÇAROLA: de 7 litros

UND

9

R$

132,67

35

LEITERA GRANDE: em alumínio com
tampa, capacidade 10 l

UND

5

R$

131,92

36

BORRACHA PARA PANELA PRESSÃO
7,5lts

UND

18

R$

6,30

37

ESCORREDOR DE MACARRÃO DE
ALUMINIO:

UND

8

R$

65,00

38

ABRIDOR: de lata e de garrafa manual,
em alumínio, linha doméstica, embalagem
lacrada, com selo contendo composição e
informação de fabricante estampada na
peça

UND

9

R$

5,92

39

AMASSADOR DE ALHO:

UND

9

R$

14,30

40

CILINDRO DE ALUMINIO:

UND

5

R$

221,33

41

CORTADOR DE ALIMENTOS
INDUSTRIAL: com tripé base de alumínio
injetado pintura fostalizada lâminas de aço
inox altura do tripé de 70 a 80cm

UND

3

R$

316,67

42

ESCORREDOR DE PRATO INOX:
material aço inoxidável suporte para
talheres capacidade mínima para 40 pratos
medindo 60 x50 cm (AXC)

UND

6

R$

448,33

43

ESCUMADEIRA DE INOX: em tela arame
industrial

UND

5

R$

61,28

44

ESCUMADEIRA DE INOX: - diâmetro de
10 cm e 30 cm de cabo

UND

6

R$

43,65

UND

9

R$

40,28

UND

5

R$

17,65

31

45

46

ESPATULA DE INOX: perfurada, 25cm de
cabo
FUNIL ADAPTADOR PARA GARRAFA
TERMICA: para ser usado diretamente na
garrafa, fabricado em 100 poliestirenos de
alto impacto.

47

FUNIL PARA SUPORTE: n°103, para filtro
de café.

UND

6

R$

7,32

48

LATA PARA MANTIMENTOS: conjunto
com 5 peças, com tampa, com tamanho
aproximado de 5L, 4L, 3L, 2L, 1L.

UND

9

R$

129,17

49

RALADOR: material inox 4 faces,
aplicação alimentos

UND

5

R$

31,65
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50

TABULEIRO: grande em alumínio dimensões 0,4 x 0,7 x 0,04 (LxCxA)

UND

6

R$

46,00

51

TABULEIRO: grande em alumínio dimensões 0,4 x 0,7 x 0,08 (LxCxA)

UND

6

R$

41,93

52

TÁBUA: em polipropileno, para cortar
carnes ou legumes, formato retangular,
medindo 45 x 24 cm

UND

5

R$

42,65

53

BACIA EM PLASTICO: redonda reforçada
capacidade 30 l

UND

9

R$

27,33

54

BACIA EM PLASTICO: redonda reforçada
capacidade 50 l

UND

9

R$

38,33

55

BACIA DE ALUMINIO: reforçado. (Nº. 40)

UND

5

R$

57,83

56

BACIA DE ALUMINIO: reforçado. (Nº. 50)

UND

5

R$

107,97

57

BACIA EM PLASTICO: com capacidade
de 10 litros

UND

15

R$

15,50

58

BACIA EM PLASTICO: com capacidade
de 2,5 litros

UND

9

R$

6,17

59

BACIA EM PLASTICO: com capacidade
de 4,6 litros

UND

9

R$

9,37

60

CAIXA ISOPOR: com tampa, espessura do
isopor de 2,5cm a 3 cm tamanho 30 x 60 x
50 m, capacidade média de 67,92 litros

UND

75

R$

86,53

61

CAIXA TERMICA: de 50 litros

UND

38

R$

190,50

62

GARRAFA TERMICA: inquebrável 2,2l,
ampola e corpo em aço inoxidável, sistema
pressão, base giratória. (Marca Invicta ou
superior).

UND

18

R$

315,00

63

GARRAFA TERMICA: inquebrável 5L

UND

12

R$

42,90

64

GARRAFA TERMICA, com corpo externo
em polipropileno, ampola com capacidade
para 01litro, com fechamento em rosca,
alça fixa em polipropileno azul.

UND

14

R$

36,65

65

GARRAFA TERMICA: com corpo externo
em polipropileno, ampola com capacidade
para 03 litros, com fechamento em rosca,
alça fixa em polipropileno.

UND

9

R$

44,28

66

GARRAFA TERMICA: com corpo externo
em polipropileno, ampola com capacidade
para 500 ml, com fechamento em rosca,
alça fixa em polipropileno.

UND

9

R$

31,05

67

PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (05 lts)

UND

3

R$

74,63

LOTE 33- UTENSILIOS-COTA 25% EXCLUSIVO ME e EPP
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

1

ASSADEIRA REDONDA DE VIDRO: tam:
26,4 x 5,8 cm

UND

1

EMBALAGEM
PRIMERIA

VALIDADE

MEDIA UNIT.
R$

48,63
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2

ASSADEIRA QUADRADA DE VIDRO:
tam: 28 x 23,5 x 6,5 cm

UND

1

R$

57,67

3

ASSADEIRA RETANGULAR: tam: 39,5
x23,5 x 5,2 cm

UND

2

R$

63,50

4

BANDEIJA EM INOX: com 6 repartições
aplicação para refeição material aço
inoxidável forma retangular lisa

UND

75

R$

63,60

5

BICOS PARA CONFEITAR BOLO:

UND

5

R$

28,30

6

CALDEIRÃO DE ALUMINIO 19 l: nº 30
30cm de diâmetro, 26 cm de altura

UND

1

R$

135,00

7

CALDEIRÃO DE ALUMINIO 38 l: nº 38
38cm de diâmetro, 34 cm de altura

UND

1

R$

258,33

8

CALDEIRÃO DE ALUMINIO 45 l: nº 40
40cm de diâmetro, 36cm de altura

UND

1

R$

322,67

9

CALDEIRÃO DE ALUMINIO 95 l: nº 50
50cm de diâmetro, 48 cm de altura

UND

1

R$

353,20

10

CHALEIRA DE ALUMINIO: capacidade
para 2 litros

UND

1

R$

92,97

11

CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS:
tipo potes para armazenar alimentos 3,5 l

JG

3

R$

17,78

12

CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS:
tipo potes para armazenar alimentos 5,5 l

JG

3

R$

26,80

13

CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS:
tipo potes para armazenar alimentos 8 l

JG

3

R$

47,95

14

CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS:
tipo potes para armazenar alimentos 1.75 l

JG

3

R$

19,32

15

CUSCUZEIRA GRANDE: em alumínio tipo
industrial 26 litros com tampa

UND

2

R$

118,33

16

CUSCUZEIRA MEDIA: em alumínio com
tampa

UND

2

R$

95,00

17

FORMA GRANDE: em alumínio tam.: 50 x
30 x 5 cm

UND

6

R$

36,67

18

FORMA PARA BOLO: 35 cm de diâmetro

UND

5

R$

34,77

19

FORMA PARA CANUDINHO:

UND

25

R$

3,60

20

FORMA PARA EMPADA:

UND

25

R$

2,93

21

FORMA PARA PUDIM:

UND

3

R$

53,23

22

FRIGIDEIRA ANTI-ADERENTE:

UND

3

R$

41,77

23

PANELA COMUM EM ALIMENTO:
capacidade 41 litros

UND

1

R$

249,95

24

PANELA COMUM EM ALIMENTO:
capacidade 52,1litros

UND

1

R$

311,97

25

PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (02 lts)

UND

1

R$

49,90
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26

PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (03 lts)

UND

1

R$

59,58

27

PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (10lts)

UND

1

R$

150,73

28

PANELA DE PRESSÃO: com selo do
IMETRO (5 lts)

UND

1

R$

67,62

29

PANELA DE PRESSÃO: com selo do
IMETRO (7 ,5lts)

UND

1

R$

167,62

30

PANELA DE PRESSÃO: capacidade 20
litros, linha industrial, com válvula de
silicone, cabos especiais (baquelita)
resistente a alta temperatura e dispositivo
de segurança com selo do IMETRO

UND

1

R$

378,75

UND

3

R$

59,73

UND

3

R$

80,98

32

PANELA DE PRESSÃO: capacidade de
4,5 litros.
PANELA TIPO CAÇAROLA: de 2 litros

33

PANELA TIPO CAÇAROLA: de 4 litros

UND

3

R$

98,30

34

PANELA TIPO CAÇAROLA: de 7 litros

UND

3

R$

132,67

35

LEITERA GRANDE: em alumínio com
tampa, capacidade 10 l

UND

1

R$

131,92

36

BORRACHA PARA PANELA PRESSÃO
7,5lts

UND

6

R$

6,30

37

ESCORREDOR DE MACARRÃO DE
ALUMINIO:

UND

2

R$

65,00

38

ABRIDOR: de lata e de garrafa manual,
em alumínio, linha doméstica, embalagem
lacrada, com selo contendo composição e
informação de fabricante estampada na
peça

UND

3

R$

5,92

39

AMASSADOR DE ALHO:

UND

3

R$

14,30

40

CILINDRO DE ALUMINIO:

UND

1

R$

221,33

41

CORTADOR DE ALIMENTOS
INDUSTRIAL: com tripé base de alumínio
injetado pintura fostalizada lâminas de aço
inox altura do tripé de 70 a 80cm

UND

1

R$

316,67

42

ESCORREDOR DE PRATO INOX:
material aço inoxidável suporte para
talheres capacidade mínima para 40 pratos
medindo 60 x50 cm (AXC)

UND

2

R$

448,33

43

ESCUMADEIRA DE INOX: em tela arame
industrial

UND

1

R$

61,28

44

ESCUMADEIRA DE INOX: - diâmetro de
10 cm e 30 cm de cabo

UND

2

R$

43,65

UND

3

R$

40,28

UND

1

R$

17,65

UND

2

R$

7,32

31

45

46

47

ESPATULA DE INOX: perfurada, 25cm de
cabo
FUNIL ADAPTADOR PARA GARRAFA
TERMICA: para ser usado diretamente na
garrafa, fabricado em 100 poliestirenos de
alto impacto.
FUNIL PARA SUPORTE: n°103, para filtro
de café.
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48

LATA PARA MANTIMENTOS: conjunto
com 5 peças, com tampa, com tamanho
aproximado de 5L, 4L, 3L, 2L, 1L.

UND

3

R$

129,17

49

RALADOR: material inox 4 faces,
aplicação alimentos

UND

1

R$

31,65

50

TABULEIRO: grande em alumínio dimensões 0,4 x 0,7 x 0,04 (LxCxA)

UND

2

R$

46,00

51

TABULEIRO: grande em alumínio dimensões 0,4 x 0,7 x 0,08 (LxCxA)

UND

2

R$

41,93

52

TÁBUA: em polipropileno, para cortar
carnes ou legumes, formato retangular,
medindo 45 x 24 cm

UND

1

R$

42,65

53

BACIA EM PLASTICO: redonda reforçada
capacidade 30 l

UND

3

R$

27,33

54

BACIA EM PLASTICO: redonda reforçada
capacidade 50 l

UND

3

R$

38,33

55

BACIA DE ALUMINIO: reforçado. (Nº. 40)

UND

1

R$

57,83

56

BACIA DE ALUMINIO: reforçado. (Nº. 50)

UND

1

R$

107,97

57

BACIA EM PLASTICO: com capacidade
de 10 litros

UND

5

R$

15,50

58

BACIA EM PLASTICO: com capacidade
de 2,5 litros

UND

3

R$

6,17

59

BACIA EM PLASTICO: com capacidade
de 4,6 litros

UND

3

R$

9,37

60

CAIXA ISOPOR: com tampa, espessura do
isopor de 2,5cm a 3 cm tamanho 30 x 60 x
50 m, capacidade média de 67,92 litros

UND

25

R$

86,53

61

CAIXA TERMICA: de 50 litros

UND

12

R$

190,50

62

GARRAFA TERMICA: inquebrável 2,2l,
ampola e corpo em aço inoxidável, sistema
pressão, base giratória. (Marca Invicta ou
superior).

UND

6

R$

315,00

63

GARRAFA TERMICA: inquebrável 5L

UND

4

R$

42,90

64

GARRAFA TERMICA, com corpo externo
em polipropileno, ampola com capacidade
para 01litro, com fechamento em rosca,
alça fixa em polipropileno azul.

UND

4

R$

36,65

65

GARRAFA TERMICA: com corpo externo
em polipropileno, ampola com capacidade
para 03 litros, com fechamento em rosca,
alça fixa em polipropileno.

UND

3

R$

44,28

66

GARRAFA TERMICA: com corpo externo
em polipropileno, ampola com capacidade
para 500 ml, com fechamento em rosca,
alça fixa em polipropileno.

UND

3

R$

31,05

67

PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (05 lts)

UND

1

R$

74,63
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LOTE 34- UTENSILIOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

EMBALAGEM
PRIMERIA

UND

QTD

VALIDADE

MEDIA UNIT.

UND

100

R$

7,60

UND

200

R$

1,87

2

COPO DE ALIMINIO: capacidade de 200
ml
COPO DE VIDRO: 180ml

3

COPO DE VIDRO tipo americano 200 ml

UND

200

R$

3,25

4

COPO EM INOX: 200 ml

UND

100

R$

7,62

5

CONCHA: de servir (alumínio batido)

UND

24

R$

17,65

6

CONCHA: em inox para sopa ou feijão
diâmetro 9cm e 30cm de cabo

UND

12

R$

12,65

7

FACA: de aço inox. (Tamanho nº. 12)

UND

100

R$

15,45

8

FACA: de mesa, Fabricada em aço inox

UND

150

R$

4,98

9

FACA: de serra com cabo plástico refeição

UND

100

R$

4,32

10

FACA: em inox - Faca de carne
profissional 6" (Lâmina 15 cm) tipo peixeira,
cabo branco em polipropileno ponta
arredondada

UND

12

R$

41,62

11

FACA: em inox - Faca de carne
profissional 8" (Lâmina 20 cm) tipo peixeira,
cabo branco em polipropileno ponta
arredondada

UND

12

R$

49,63

12

FACA: para pão em aço inox

UND

18

R$

21,50

13

GARFO: médio, material inox.

UND

150

R$

4,32

14

GARFO: com cabo de plástico refeição
GARFO: bidente em inox - comp.
aproximado 35 cm
JARRA: de Plástico com tampa (01 lt)

UND

100

R$

4,37

UND

12

R$

26,32

UND

24

R$

16,32

JARRA: de vidro com tampa (01 lt)
JARRA: em inox com tampa - capacidade
1, 5 l com aparador para gelo com alça
aplicação água e suco

UND

24

R$

22,60

UND

12

R$

129,93

UND

12

R$

165,27

UND

12

R$

56,00

UND

200

R$

14,77

UND

200

R$

17,43

1

15
16
17
18

19

20

21
22

JARRA EM INOX COM TAMPA:
capacidade 5 l com aparador para gelo
com alça aplicação água e suco
JARRA PLASTICA: capacidade para 4,0
litros, dimensões (cm): (larg.)16,0 x (alt.)
26,0cm, Tampa hermética, cor azul,
Material leve e durável.
PRATO FUNDO: de louça para refeição
branco
PRATO RASO: de louça para refeição
branco

23

TAÇA DE VIDRO: para água - com 260 ml,
diâmetro de boca de 65 mm, altura 112 mm
(medidas aproximadas)

UND

200

R$

11,08

24

XICARA DE LOUÇA: para café com pires
(180 ml)

UND

100

R$

12,15
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25
26
27
28

COLHER GRANDE: em inox -comprimento
aproximado de 50cm
COLHER DE CHÁ: inox (5g)
COLHER DE SOPA: de mesa, material
inox
Colher em cabo de plástico refeição

UND

42

R$

14,98

UND

150

R$

4,45

UND

150

R$

4,57

UND

120

R$

4,57

12)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1111.08 122 0003 2.082 Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social
1111.08 241 0003 2.084 Manutenção das Ações de Proteção ao idoso
1111.08 243 0003 2.085 Gestão da PSB e PSE da MAC – Estado
1111.08 243 0003 2.086 Proteção Social Especial da MAC SUAS
1111.08 243 0003 2.087 Manutenção dos Centros de Referência de Assist. Social e PSE
1111.08 243 0003 2.088 Manutenção do Programa Primeira Infância
1111.08 244 0003 2.089 Manutenção do programa Bolsa Família IGD
1111.08 244 0003 2.090 Proteção Social Básica no Suas
1111.08 244 0003 2.092 Manutenção de Conselhos da Assistência Social
1111.08 244 0003 2.093 Concessão de Benefícios Eventuais
3.3.90.30.0 aterial de Consumo
13)DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE
Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, e
legislação em vigor.
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ANEXO II - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021-PE/SEMTRAS
CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO»
O(A) «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
«ENDERECO_DA_CONTRATANTE»,
inscrito
no CNPJ
(MF)
sob o nº
«CNPJ_DA_CONTRATANTE», representado pelo(a) Sr.(a) «NOME_RESP_LICITACAO»,
«CARGO_RESP_LICITACAO», portador do CPF nº «CPF_RESP_LICITACAO», residente na
«ENDERECO_RESP_LICITACAO»,
e
de
outro
lado
a
firma
«EMPRESA_CONTRATADA».,
inscrita
no
CNPJ
(MF)
sob
o
nº
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»,
estabelecida
à
«ENDERECO_CONTRATADO»,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a)
«NOME_REPRESENTANTE»,
residente
na
«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO»,
portador
do(a)
«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», tem entre si justo e avençado, e celebram o presente
Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº
«NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as
cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto «OBJETO_CONTRATADO»
«ITENS_CONTRATO»
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1.
O
valor
deste
contrato,
é
de
R$
«VALOR_CONTRATADO»
(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»).
2.
Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta
apresentada pela CONTRATADA no Pregão «NO_LICITACAO» são meramente estimativos, não
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou
pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura
do presente
Contrato decorre da realização
do Pregão nº
«NO_LICITACAO», realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº
8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº
8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» extinguindose em «DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», com validade e eficácia legal após a publicação do seu
extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1.1 Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;
1.2 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação;
Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
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1.3
Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente
identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de
expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Edital;
1.2 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
1.3 A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou
indiretamente aplicável ao objeto;
1.4 A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada
a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de
todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de
atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na
execução do objeto;
Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer
relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
1.5 A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como
salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos,
indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos.
A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
1.6 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo
1.7 substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às
normas disciplinares da CONTRATANTE;
1.8 Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à
ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas;
1.9 Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
1.10 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE;
1.11 Fornecer os itens solicitados neste edital de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos
competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de
características, ainda que dentro do prazo de validade;
1.12 Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido,
salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
1.13 Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE.
1.14 A empresa vencedora do referido certame, deverá no ato da assinatura do contrato, ter no
Município sede da contratante um escritório ou sucursal, com a qual serão estabelecidos todos os
contatos referentes à sua execução, não sendo admitido a subcontratação total ou parcial do referido
contrato.
1.15 Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que
vierem a surgir da contratação.
1.16 Transportar os alimentos conforme as normas da Legislação da Vigilância Sanitária, de preferência
em veículos fechados ou abertos com proteção (ex: lona) em perfeitas condições de higiene, para
garantir a integridade e a qualidade dos mesmos.
1.17 A empresa contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a ser recusado,
sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
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1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1
- assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá- los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2
- assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3
- assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4
- assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação deste Contrato.
2.
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o
CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1
- expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2
- expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3
- vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1.
Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim,
representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti- lo e subsidiá-lo
de informações pertinentes a essa atribuição.
2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para
esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE,
durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for
necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço
de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação
orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR» .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap
fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o)
CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de
comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia
autenticada.
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3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as
especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira
por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela,
ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)
365
I = (6/100)
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1
- A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser
apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1.
No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste
Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser
contratado.
3.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula,
salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1.
Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e
demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1
- advertência;

1.2
- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução
total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3
- multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
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injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à
solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima
deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4
- multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à
solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima
deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5
- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do do(a) «UNID_GEST», por até 2 (dois) anos.
2.
Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.
3.

Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4.
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta
Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2.
A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1
- determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2
- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3
- judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
3.1
- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA
CONTRATADA
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1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº «NO_LICITACAO», cuja realização decorre
da autorização do Sr(a). «NOME_RESP_LICITACAO», e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de
«CIDADE», com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
«CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO»

«NOME_DA_CONTRATANTE» CNPJ(MF)
«CNPJ_DA_CONTRATANTE»
CONTRATANTE

«EMPRESA_CONTRATADA»
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»
CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1.
2.
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021-PE/SEMTRAS

Pregão Eletrônico nº

/2021

Empresa: [Nome da Empresa] CNPJ:
[CNPJ da empresa] Endereço:
[Endereço da empresa] Telefone:
[Telefone da empresa]
E-mail: [Endereço eletrônico da empresa]
Dados Bancários: [Dados Bancários da empresa]
Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n°.
apresentamos proposta no valor total de R$
tabela abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

/2021 e seus Anexos,
[valor por extenso], conforme

MARCA QUANT. UNIDADE V. UNIT. R$ V.TOTAL R$
Total
:

Validade da proposta:
Declaramos estar de acordo com todos os termos do edital e seus respectivos anexos.
Observações:

1. A licitante deverá ajustar a tabela acima de acordo com o(s) item(ns) para o(s) qual(is) está
apresentando a proposta, quando for o caso.

2. Emitir em papel que identifique a licitante.
Local e data

Assinatura e carimbo
(Responsável da empresa)
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES NO QUADRO PESSOAL DA
EMPRESA LICITANTE.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021-PE/SEMTRAS

(Razão social), CNPJ nº (informar), com sede à (endereço completo), em cumprimento ao
Edital do Pregão Eletrônico nº /2021SEMTRAS-PE, DECLARA, sob as penas da Lei que não
possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do
Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou
societárias.

Município de

, em

de

de

(assinatura do representante legal do Licitante)
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .........
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021-PE/SEMTRAS

Aos «DATA_ATA_REGISTRO_PRECOS», o Município de «CIDADE», com sede na Avenida
Fernando Guilhon s/n Bela Vista, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada
no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° «NO_LICITACAO»,
RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela
empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
(objeto).
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua
assinatura.
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira
exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação,
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder,
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por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as
especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias da
expedição da mesma.
Paragrafo Primeiro: a contratada devera entregar o objeto do contrato no local determinado pela
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento sem qualquer custo para a contratante
Parágrafo Segundo: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas
no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos
materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota
Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento,
será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem
bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo
dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser
efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo
próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou
crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se
necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM=I x N x VP
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
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I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365
365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a
ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n°
«NO_LICITACAO», a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao
contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto
perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade
da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula
poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de
fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art.
65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais
fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido
do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas
especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e
deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas
notas fiscais;
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
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I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua
conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

· A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

· Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na
Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

· Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento
na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem
de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou
parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
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O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados,
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e
cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de
registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial,
a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de
Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de
Preços.
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de
12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato,
sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada,
após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal
especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
«NO_LICITACAO» e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das
disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial,
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de RURÓPOLIS-PA,
com exclusão de qualquer outro.
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E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.
«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», «DATA_ATA_REGISTRO_PRECOS_COMUM»

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA
C.N.P.J. nº «CGC_PREFEITURA»
CONTRATANTE

«ASSINAT_LICITANTES_VENC»
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de
27/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02)
Data:
Pregão n°.: _____
À ___{Entidade de Licitação)___
Prezados Senhores,

_{nome da empresa)__, CNPJ/MF n.° __, sediada __{endereço completo)__, declara, sob as penas da lei,
que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho
ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Rurópolis,................. de 2021.

Carimbo e assinatura
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