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EDITAL          

PE 9/2021-052 PMI 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
 
LEI N

o
 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 

 

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. (Destaque nosso). 

 

O MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, POR INTERMÉDIO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, 

DESIGNADOS PELA PORTARIA Nº 407/2021 – GP DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 TORNA 

PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA 

MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA 

ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, 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 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO 

N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 

8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 

E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO 

CONVOCATÓRIO E ANEXOS. 

 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominada Pregoeira, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página 

eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as 

seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as 

impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; 

conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos 

estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de 

habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe 

de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela 

adjudicação e propor a homologação. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ÓRGÃOS 
INTERESSADOS: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 

VINCULADOS. 
 

DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

 
08h30min do dia 20 de Janeiro de 2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: 
 

www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

MODO DE DISPUTA 
 

ABERTO 

 

 

1. DO OBJETO. 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA 

DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E PANIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E 

DEPARTAMENTOS VINCULADOS, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será dividida em ITEM, conforme relação com preços estimados, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos ITENS forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.4. Em se tratando do objeto pretendido, as quantidades e a entrega deverão ser 

conforme termo de referência; 

1.5. Após a apresentação das propostas com as marcas dos produtos, caso haja 

necessidade serão solicitados às amostras para análise e julgamento por comissão 

determinada pelo departamento de compras. 

1.6. Em se tratando de PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, as quantidades são estimadas e serão contratadas e adquiridas de acordo com 

a necessidade. 

1.7. As quantidades solicitadas, deverão serem entregues, diariamente nos locais, datas 

e horários mencionados na ordem de compras expedidas pelo Departamento 

competente. 

1.8. O não cumprimento do solicitado na ordem de compras no prazo determinado, 

implicará no imediato cancelamento do registro de preços do fornecedor, sendo 

convocado em seguida o segundo colocado para o fornecimento dos produtos. 

 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme 

artigo 7º, § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO. 

 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS 

PUBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA 

PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA. 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Publicas, no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br; 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS. 

4.2. 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, 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

 

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ 

“SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS 

SEGUINTES DECLARAÇÕES:  

 

4.4.1. 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; 

 

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. Nos itens 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. 

 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências  editalícias; 

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. 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;  

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal; 

 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

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. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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5.6. 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. 

5.7. 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. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 

 

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO 

SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS: 

 

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente 

nacional; 

6.1.2. Marca de cada item ofertado; 

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado; 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES. 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.  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. 

 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo 

deste edital. 

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser R$ 0,01 (HUM CENTAVOS). 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro. 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro.  

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.18. 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. 

 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa da Pregoeira aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a 

sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 

e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

7.24. 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. 

7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 

que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.26. 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. 

7.27. 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 e serviços: 

 

7.27.1. Produzidos no país; 

7.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;  

7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.27.4. Produzidos 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. 

 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas.  
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7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) 

horas, envie a proposta 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.  

 

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

8.1. 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 do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

 

8.2.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global 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.  

 

8.3. 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 

fundamentam a suspeita; 

8.4. 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 com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE 

ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata; 

 

8.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

8.5.1.  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela 

Pregoeira.  

8.5.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 



 

 

9 

propostas, 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. 

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 

padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos 

subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente 

amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 

(TRÊS) dias úteis contados da solicitação. 

 

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada 

a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

sistema. 

8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 

Termo de Referência.  

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 

pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 

deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) dias, após o qual poderão 

ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.5.3.7.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 

língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 

8.6.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 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. 

 

8.8.1. 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. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 
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8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

  

9. DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO 

LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O 

PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A 

PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA 

AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS 

SEGUINTES CADASTROS: 

 

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Publicas; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

9.1.3. 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 ). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

 

9.1.5. 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. 

 

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

 

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL 

DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
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pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

 

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 

a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 

2019. 

 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, 

sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.8.8. Cópia autenticada do documento de identificação do representante legal, com 

autenticação atualizada de forma que fossa ser verificada por QR CODE via internet; 

9.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa 

conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a 

empresa for sediada; 

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto 

aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for 

sediada; 

9.9.7.  Certidão Negativa de Regularidade do município de Itupiranga junto aos Tributos 

Municipais. 

9.9.8.  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 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.9.9. Alvará de licença e funcionamento. 

9.9.10. Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que a Empresa 

licitante foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal; 

9.9.11. Declaração de adimplência expedida pelo Município de Itupiranga, em nome da 

licitante (a mesma deverá ser solicitada) através do e-mail: itupiranga.licita@gmail.com, a 

mesma será expedida somente até (02) dois dias uteis anteriores a data do certame e 

atestada pelo Srº Inácio dos Santos Silva, membro da Comissão, no horário das 08:00 às 

14:00 nos dia úteis, Fone para contato: (94)99142-0682 

  

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

9.10.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 
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9.10.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 

de existência da sociedade; 

9.10.1.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

9.10.1.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 

da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador; 

 

9.10.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.3. 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, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 

competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de  10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

 

9.10.4. Certidão Negativa de falência, concordata. 

9.10.5. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida até 90 (noventa) dias 

anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório. 

9.10.6. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias 

anterior à data do certame. 

 

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de 

Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando 

for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. 

 

9.12. 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. 

 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação. 
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9.13. 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. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(DUAS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, 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. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

 

10.2. 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. 

 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 
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10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS. 

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta 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. 

11.2. 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. 

 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 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. 

 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

12.1.1. 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. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou 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.  
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12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante 

manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 

Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

15.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
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15.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da 

assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou 

no termo de referência.  

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas 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, observado o 

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 

6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato. 

 

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

 

15.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 

a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços. 

 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 

 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 

no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
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16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 

artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da 

assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou 

no termo de referência.  

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas 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, observado o 

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 

6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato. 

 

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

 

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 

a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços. 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 

 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 

 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  
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20. DO PAGAMENTO. 

  

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

 

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. Apresentar documentação falsa; 

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. Não mantiver a proposta; 

21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame 

sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por 

dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 

8666/93. 

 

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir 

com a Prefeitura Municipal, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, 

inclusive com as multas previstas. 

 

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à 

vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 

8.666/93: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 

inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal, será 

aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 

8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00. 

 

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 

prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do 

mesmo prazo. 
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21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município, as sanções administrativas previstas 

no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer 

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 

contratual. 

 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES 

PRÁTICAS: 

 

a) 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 do contrato; 

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) 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;  

d) 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.  

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos 

cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 

multilateral promover inspeção.  

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA 

ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

22.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema 

Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

22.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros 

avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, 

sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

22.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, 

no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou 

não identificado no processo para responder pela proponente. 

22.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 

designada para a administração da sociedade empresária, ou procuradora, e vir acompanhada, 

conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver do ato 

de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de 

mandato com poderes para impugnar o Edital). 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. 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, pela Pregoeira. 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. 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. 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.6. 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. 

23.7. 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. 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

23.9. 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. 

23.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

23.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o 

tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 

documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA poderá revogar este Pregão por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e 

incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo 

quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os 

princípios da ampla defesa e contraditório. 

 

23.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar. 

 

23.13. É facultado 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. 

23.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br no E-mail 

Itupiranga.licita@gmail.com e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com 

a Equipe de Pregão, no Endereço Av. 14 de Julho nº12, centro Itupiranga - PA, nos dias úteis, 

no horário de expediente, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – RELAÇÃO DE ITENS 

ANEXO III-DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E 

DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 

(MODELO); 

ANEXO VI – – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA; 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO; 

 

 

 

 

Itupiranga-Pá, 06 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Aline Silva da Cunha 

Pregoeira 

Portaria 407/2021 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:Itupiranga.licita@gmail.com
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO:  

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E PANIFICAÇÃO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E 

DEPARTAMENTOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. 

 

2. OBJETIVO / FINALIDADE / JUSTIFICATIVA 

JUSTIFICATIVA UNIFICADA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS QUE 

COMPÕEM O COMPLEXO ADMINISTRATIVO. 

A aquisição se justifica pela necessidade desses produtos fornecimento e distribuição de 

alimentação a todos os servidores que prestam ou que venham prestar serviços as Secretarias 

Municipais acima citadas, visto que não são poucas as ocasiões em que nossos servidores 

e/ou profissionais contratados saem em ocorrência próximo ao horário de rendição e são 

obrigados por questões de fatos supervenientes (chuvas, etc.) a ficarem alojados em 

alojamentos na zona rural por dias ou semanas, a fim de cumprir as demandas de trabalho, a 

citar: recuperação de estradas vicinais, recuperação de pontes, entre outros a distribuição de 

alimentos quentes (Café, Chá, Achocolatado) aos servidores que prestam e aos usuários que 

necessitam dos serviços públicos municipais. 

Justifica-se a presente contratação devido à necessidade dos servidores que prestam ou que 

venham prestar serviços para as diversas unidades administrativas deste Município em tempo 

integral uma alimentação adequada, visando o bom desempenho das atividades realizadas 

pelos nossos profissionais, elevando a sua autoestima, como reconhecimento do importante 

papel exercido, enquanto servidor público.  

Além disso, preservá-los de quaisquer transtornos alimentares, tais como hipoglicemia ou 

hiperglicemia, decorrente da supressão de alguma refeição, inclusive o desjejum. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. 

 

Justifica-se a presente contratação devido à necessidade dos servidores que prestam ou que 

venham prestar serviços para as diversas unidades administrativas deste Município em tempo 

integral uma alimentação adequada, visando o bom desempenho das atividades realizadas 

pelos nossos profissionais, elevando a sua autoestima, como reconhecimento do importante 

papel exercido, enquanto servidor público.  
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Além disso, preservá-los de quaisquer transtornos alimentares, tais como hipoglicemia ou 

hiperglicemia, decorrente da supressão de alguma refeição, inclusive o desjejum das Unidades 

Escolares Municipais e os prédios pertencentes à Secretaria de Educação deste Município, 

tornando os ambientes adequados para a utilização da clientela estudantil, professores, 

servidores e usuários e também buscando preservar a saúde de todos que trabalham e/ou 

utilizam estes espaços públicos. 

 

2.2  JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL SAÚDE. 

Fornecimento e distribuição adequada de alimentação a todos os pacientes e/ou 

usuários que buscam os serviços em saúde no Hospital Municipal de Itupiranga e nos Postos 

de Saúde da Família – PSF´s; e limpeza dos prédios pertencentes ou mantidos pelo Fundo 

Municipal de Saúde deste Município. 

Em relação aos gêneros alimentícios, esta aquisição faz-se necessária para atendimento das 

necessidades na manutenção da alimentação ofertada no Hospital Municipal e nos Postos de 

Saúde da Família – PSF´s, visando à melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos 

seus pacientes e usuários. Além disso, contribuir com uma recuperação satisfatória e preservá-

los de quaisquer transtornos alimentares, tais como hipoglicemia ou hiperglicemia, decorrente 

da supressão de alguma refeição, inclusive o desjejum. Outrossim, parte dos produtos servirão 

na preparação de alimentos quentes e outros, destinados aos servidores e clientes externos.  

 

2.3 JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 

Fornecimento e distribuição de alimentação a todos os usuários assistidos pelos 

programas PAIF e os SCFV, realizados no prédio do CRAS destes prédios pertencentes ao  

Fundo Municipal de Assistência Social deste Município. 

Em relação aos gêneros alimentícios, esta aquisição faz-se necessária para atendimento das 

necessidades na manutenção da alimentação ofertada no Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS, visando à melhoria da qualidade nutricional e também saúde dos seus 

usuários. Além disso, preservá-los de quaisquer transtornos alimentares, tais como 

hipoglicemia ou hiperglicemia, decorrente da supressão de alguma refeição, inclusive o 

desjejum. 

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS 

 

3.1. As quantidades médias estimadas foram fixadas tendo por base o consumo médio 

verificado no ano de 2021. 

3.2. As relações e quantitativos encontram-se conforme as solicitações de despesas em Anexo. 

4. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE 
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4.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela licitante 

vencedora. 

4.2. Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermédio da 

Controladoria Interna da P.M.I 

4.3. Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, no prazo 

máximo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na Controladoria 

Interna Administrativa e Financeira/PMI. 

4.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o especificado. 

4.5. Alocar recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste 

contrato, efetuando os pagamentos em dia, e na forma convencionada. 

4.6. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste 

contrato. 

4.7. Designar servidor ou comissão composta por servidores da P.M.I para o recebimento e 

aceitação dos produtos. 

4.8. Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente Contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

 

5.1. A aquisição dos produtos deverá obedecer, rigorosamente, as especificações deste 

memorial descritivo e as demais instruções contidas no Edital do Pregão Presencial e na 

Minuta de Contrato. 

5.2. Ressarcir eventuais solicitações voltadas ao saneamento das irregularidades verificadas 

durante a vigência do contrato. 

5.3. Observar rigorosamente as normas legais que regulamentam a prestação dos serviços e a 

aquisição dos produtos, em especial, o Código de Defesa ao Consumidor - CDC, cabendo-lhe 

inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões a que der causa. 

5.4. Fornecer os produtos conforme especificado pelo CONTRATANTE, com base no resultado 

e homologação do procedimento licitatório; 

5.5. Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de 

habilitação e qualificação exigidas na fase licitatória. 

5.6. Cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de 

débitos tributários e fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND INSS, CND TRABALHISTA, 

CND DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de pagamento. 

5.7. Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/ P.M.I, 

discriminando os produtos adquiridos, bem como os quantitativos e seus respectivos valores 

conforme constam discriminados no contrato. 

5.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 

transporte resultantes da execução do contrato. 
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5.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

5.10. A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento rigorosamente de acordo com o 

disposto na CLÁUSULA QUINTA. 

5.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

5.12. Fornecer o produto adjudicado, parceladamente conforme for solicitado, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da solicitação da CONTRATANTE. 

5.13. O retardamento no fornecimento, não justificado, considerar-se-á como infração 

contratual. 

5.14. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os 

impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que 

incidam ou venham a incidir sobre os produtos objeto deste Contrato e apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, exceto com relação aos 

tributos e contribuições que serão recolhidos pelo CONTRATANTE no ato do pagamento. 

5.15. A fiscalização da aquisição dos produtos por parte da P.M.I não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e preposto, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666 de 1993. 

5.16. Caberá à CONTRATADA todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente de trabalho, quando em ocorrências da espécie forem vítimas os seus 

técnicos e empregados no desempenho do serviço, ou em contato com eles nas dependências 

da CONTRATANTE. 

6. CONDIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO: 

6.1. Em hipótese alguma será permitida a sub-rogação do contrato para terceiros, senão 

por aquele contratado. 

 

7. FUNDAMENTO LEGAL 

7.1 A aquisição dos produtos, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 

integralmente, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto 

de 2000 e, subsidiariamente, na Lei nº 8666/93 e suas alterações. 

 

8. RECURSOS FINANCEIROS: 
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8.1. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados, correrão à conta dos 

recursos da dotação orçamentária indicados no(s) Contrato(s) conforme Decreto Federal 

7.892/2013, Artigo 7º parágrafo segundo. 

 

9. FORMA DE PAGAMENTO: 

 

9.1. O pagamento será efetuado, à vista e integralmente, por meio de ordem bancária 

transmitida ao Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela 

licitante vencedora, em até 15 (QUINZE) dias corridos após a apresentação dos documentos 

de cobrança, e após o aceite/ atesto da nota fiscal fatura pelo setor competente da P.M.I 

9.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

Termo de Referência, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto 

de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos 

danos decorrentes. 

9.3. Para efeito de pagamento, A P.M.I procederá às retenções tributárias e previdenciárias 

previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

9.4. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 

e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 

apresentar juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação a fim de evitar a retenção na 

fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação específica. 

9.5. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre em 

situação irregular perante os órgãos tributários e fiscais dos diversos entes da Federação. 

9.6. As notas fiscais-faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas 

aos seus emitentes, que deverão corrigir os vícios que originaram a devolução. 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direta a alteração de preços, 

indenização ou compensação financeira. 

9.8. A P.M.I se reserva o direito de recusar executar o pagamento se os produtos não 

estiverem de acordo com as especificações contratadas ou apresentarem vícios. 

 

10. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

10.1 A vigência do contrato será até 31 de Dezembro de 2022, contados a partir da data da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

11. DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 
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11.1. Os produtos deverão ser de 1ª linha com ótimo padrão de qualidade, designer moderno, 

de acordo com os padrões usuais de mercado, identificação do fabricante, excelente 

desempenho, marca, modelo e demais características e especificações técnicas essenciais 

pertinentes que permita a aferição de seu padrão de qualidade e desempenho, certificação das 

normas ISO e/ou INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial) e demais normas pertinentes. 

11.2. Serão recusados produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, corrompidos, 

fraudados, bem como aquela em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 

distribuição e apresentação. 

11.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a contratada entregar fora das 

especificações deste Termo de Referencia. 

11.4. Os produtos deverão ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, dentro 

das especificações das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item.  

11.5. Os produtos deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos 

fabricantes.  

11.6. Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada 

que comprometa a sua plena utilização.  

11.7. A(s) empresa(s) vencedora(s) será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou 

reposição dos produtos porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não 

compatíveis com as especificações.  

11.8. Durante o prazo de garantia o fornecedor fica obrigado a substituir, às suas expensas, 

produtos defeituosos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

11.9. O fornecedor deverá entregar os produtos de maneira que seja possível a conferência, 

separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do Setor Responsável 

pelo Recebimento. 

11.10. Os produtos deverão ser de ótima qualidade e atender às especificações exigidas, 

entregues em embalagens adequadas, firmes e devidamente lacradas, de forma a preservar 

suas características originais, conforme exigido, não se admitindo em hipótese alguma o 

fornecimento de alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado. 

11.11. Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais, sem avarias, devendo ser 

identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas 

características: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na 

execução, garantida a prévia defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na 

Lei 8.666/93; 

12.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado 

está sujeita à sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
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ANEXO II 
RELAÇÃO DE ITENS 

 

 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 PCT 5KG 8410,000 PACOTE   

 

Especificação: Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com 
empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, com odor, apresentação e sabor 
característico do produto, com teor de umidade máximo de 15%. Na embalagem deve conter o nome do 
produto e do fabricante, data da fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, 
peso líquido, que deve ser de 05 (cinco) kg com o fardo com peso líquido total de 30kg, SAC - Serviço de 
Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 

  

 2 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 5KG 1100,000 PACOTE   

 

Especificação: BENEFICIADO, LONGO, FINO, TIPO 1. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE COM 5KG. 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLÁSTICO RESISTENTE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 
11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. INDICAR MARCA. 

  

 3 FEIJÃO CARIOCA TIPO I 7370,000 QUILO    

 

Especificação: Feijão preto tipo 1, limpo, com umidade máxima de 15%, em embalagens plástica de 01(um) 
quilo, reembaladas em embalagem secundária resistente. Validade mínima de 06 meses. 

   4 FEIJAO PRETO TIPO 1 1380,000 QUILO    

 

Especificação: Feijão carioca, tipo I, umidade máxima de 15%, em embalagens plástica de 01(um) quilo, 
reembaladas em embalagem secundária resistente. Validade mínima de 06 meses. 

  

 5 AÇUCAR 2KG 8340,000 UNIDADE  

 

Especificação: AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 2 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 10 MESES A 
CONTAR DA DATA DE ENTREGA. INDICAR MARCA. 

  

 6 AÇÚCAR - 01 KG 900,000 QUILO    

 

Especificação : AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 1KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 10 MESES A 
CONTAR DA DATA DE ENTREGA. INDICAR MARCA. 

  

 7 OLEO DE SOJA 900ML 3900,000 LATA     

 

Especificação: OLEO DE SOJA REFINADO, COM ANTIOXIDANTE, TIPO 1, TRANPARENTE, COM ODOR 
E GOSTO PROPRIO, RICO EM VITAMINAE, COM APRESENTAÇÃO, CHEIRO, SABOR E 
CORPECULIAR AOS MESMOS DERIVADOS, NA EMBALEGEM DEVE CONTER NOME DO PRODUTO E 
FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL,O 
PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM GARRAFAS PET DE 900ML, ATOXICA, E 
RESISTENTE,HEMETICAMENTE FECHADAS E NÃO DEVEM APRESENTAR-SE AMASSADAS OU 
ESTUFADAS. 

  

 8 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PCT 1KG 2120,000 PACOTE   

 

Especificação: FARINHA DE MANDIOCA, SECA, SUBGRUPO: FINA, CLASSE BRANCA, TIPO 1. 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE COM 1 KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EM FARDO DE PAPEL 
RESISTENTE OU FARDO PLÁSTICO RESISTENTE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 8 MESES A 
CONTAR DA DATA DE ENTREGA. 

  

 9 FARINHA PUBA DE MANDIOCA 2320,000 QUILO    
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10 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1 KG 1660,000 PACOTE   

 11 FARINHA TRIGO SEM FERMENTO PCT 1 KG 1660,000 UNIDADE  

 12 CAFE DE 250G 9650,000 UNIDADE  

 

Especificação: CAFÉ MOÍDO E TORRADO, EXTRA FORTE, COM AROMA E SABOR 
CARACTERÍSTICOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADO À VÁCUO PURO EM EMBALAGEM 
ALUMINIZADA, 250g . EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, PRAZO DE 
VALIDADE DE NO MÍNIMO 16 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. INDICAR MARCA 

   13 CAFE TORRADO E MOIDO 500G 7800,000 PACOTE   

 

Especificação: CAFÉ MOÍDO E TORRADO, EXTRA FORTE, COM AROMA E SABOR 
CARACTERÍSTICOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADO À VÁCUO PURO EM EMBALAGEM 
ALUMINIZADA, 500G, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, PRAZO DE 
VALIDADE DE NO MÍNIMO 16 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. INDICAR MARCA. 

  

 14 ACHOCOLATADO 1KG 2280,000 UNIDADE  

 

Especificação: ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ,INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 
6 VITAMINAS, EMBALAGEM PRIMARIA EM LATA, POTE OU PACOTE DE 01 KG, PRAZO DE VALIDADE 
MINIMO DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. 

  

 15 AVEIA EM FLOCOS 250G 3120,000 UNIDADE  

 

Especificação: AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE COM MÍNIMO 0,5KG E 
MÁXIMO 1KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO OU FARDO PLÁSTICO, 
RESISTENTES, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. 

  

 16 ABACATE SELECIONADO KG 2420,000 QUILO    

 

Especificação: COMUM EXTRA IN NATURA, POLPA FIRME AO TOQUE,CASCA LISA E 
BRILHANTE,COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO,PROCEDENTE DE 
ESPECIE GENUINA E SAS.ISENTO DE LESOES DE ORIGEM FISICA,MECANICA E 
BIOLOGICA,MATERIA TERROSA,SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE 
EXTERNA, LIVRE DE INFERMIDADES,INSETOS,PARASITAS E LARVAS 

  

 17 ABACAXI SELECIONADO KG 2220,000 QUILO    

 

 
Especificação: ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, SEM 
MACHUCADOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. 

  

 18 MELAO SELECIONADO 2420,000 QUILO    

 

Especificação: MELÃO AMARELO, IN NATURA, DOCE, DE 1º QUALIDADE, SEMI MADURO, GRAÚDO, 
CONSISTÊNCIA FIRME. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO 
UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, COM POLPA FIRME E INTACTA. 

  

 19 MAMAO IN NATURA 2420,000 QUILO    

 

 
Especificação: Mamão: tamanho médio, íntegro, fresco com casca de coloração característica e sem 
amassados e partes estragadas, com grau de evolução completo de tamanho e grau médio de maturação, 
isento de sujidades, substâncias terrosas ou corpos estranhos, isenta de danos por qualquer lesão física ou 
mecânica. Transportados de forma adequada. 

  

 20 MELANCIA 3250,000 QUILO    

 

Especificação: Melancia, de primeira, in natura, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme 
e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

  

 21 MARACUJA SELECIONADO KG 2750,000 QUILO    

 22 MAÇA SELECIONADA KG 2900,000 QUILO    

 

Especificação: Maçã: tamanho médio, fresca com casca de coloração característica e sem amassados e 
partes estragadas. Transportadas de forma adequada. 
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23 PERA SELECIONADA 2500,000 QUILO    

 24 UVA ROXA 1350,000 QUILO    

 

Especificação: Uva roxa - de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e firme, embalada em saco 
plástico sem danificação aparente. 

  

 25 UVA VERDE 1150,000 QUILO    

 

Especificação: Uva verde - de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e firme, embalada em saco 
plástico sem danificação aparente. 

  

 26 LIMÃO 2750,000 QUILO    

 

Especificação: Extra e tamanho médio de primeira in natura. Deverá estar no ponto para consumo, maduro, 
firme, uniforme, com brilho, aroma e sabor característicos da espécie. Não serão tolerados os defeitos 
externos ou internos que prejudiquem o consumo ou rendimento como: danos mecânicos, defeitos na 
casca, fruto murcho ou passado e podridão. O produto deverá estar isento de substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 

  

 27 MORANGOS 760,000 BANDEJA  

 28 KIWI 450,000 QUILO    

 29 TANGERINA 1900,000 QUILO    

 

Especificação: Tangerina - de 1ª qualidade, tamanho médio íntegro, com casca sã, sem ruptura, 
acondicionadas em sacos de polietileno, com etiqueta de pesagem. 

  

 30 LARANJA SELECIONADA 3850,000 QUILO    

 

Especificação: Laranja: livre de amassados e apodrecimentos, grau de amadurecimento apropriado para 
consumo, fresca, compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho médio, coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida. Transportadas de forma adequada. 

  

 31 GOIABA 2050,000 QUILO    

 

Especificação: livre de amassados e apodrecimentos, grau de amadurecimento apropriado para consumo, 
fresca, compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho médio, coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida. Transportadas de forma adequada. 

  

 32 BANANA PRATA OU MAÇA 4650,000 QUILO    

 

Especificação : Madura, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. 

  

 33 BATATA DOCE FRESCA 2700,000 QUILO    

 34 BATATA SELECIONADA KG 5500,000 QUILO    

 

Especificação: Batata inglesa: tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes 
estragadas e sem brotar, grau de amadurecimento apropriado para consumo. Transportada de forma 
adequada. 

  

 35 CENOURA SELECIONADA 4100,000 QUILO    

 

Especificação: Cenoura: tamanho médio, coloração laranja, fresca, sem amassados e apodrecimentos, grau 
de amadurecimento apropriado para consumo, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso 
e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, transportada de forma adequada. 
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36 CEBOLA SELECIONADA 3500,000 QUILO    

 

Especificação: NAO SERAO TOLERADO OS DEFEITOS EXTERNOS E ITERNOS QUE PREJUDIQUEM O 
CONSUMO,COMO:BROTADO,DANO MECANICO OU MANCHA NEGRA,AUSENCIA DE CATAFILOS E 
PODRIDAO.O PRODUTO DEVERA ESTA FRESCO,INSENTO DE SUBSTANCIA 
TERROSAS,UNIFORME,COM BRILHO E FIRME,APRESENTADO GRAU DE MATURACAO TAL QUE 
LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E A CONSERVAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUMO. 

  

 37 TOMATE FRESCO IN NATURA 6600,000 QUILO    

 

Especificação: Tomate. Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração 
vermelho-vivo, podendo apresentar partes amareladas. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. 
Transportados de forma adequada. 

  

 38 PEPINO SELECIONADO 2200,000 QUILO    

 

Especificação: Pepino: íntegros, com coloração verde-escura, firmes, isentos de sujidades ou corpos 
estranhos. Transportados de forma adequada 

  

 39 PIMENTÃO 2200,000 QUILO    

 

Especificação: Pimentão. Íntegro e firme, com grau de maturação adequada, tamanho médio, isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade. Tamanho pequeno a médio, coloração 
esverdeada a mesclada de esverdeado com vermelho, sem partes apodrecidas, grau de amadurecimento 
apropriado para consumo. Transportados de forma adequada. 

  

 40 PIMENTA DO REINO 850,000 QUILO    

 41 CHUCHU SELECIONADO KG 3050,000 QUILO    

 42 REPOLHO SELECIONADO 2880,000 QUILO    

 

Especificação: Repolho: íntegro, de 1ª qualidade, compacto e firme, com folhas frescas e viçosas, sem 
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentos de 
sujidades, parasitas e larvas. Transportados de forma adequada. 

  

 43 BETERRABA SELECIONADA KG 3300,000 QUILO    

 

Especificação : Beterraba: firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre 
de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada. 

  

 44 ALFACE 1200,000 QUILO    

 

Especificação : Extra e verde. In natura, deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanhos 
uniformes e apresentando grau de maturação adequado ao transporte, manipulação e consumo isenta de 
sujidades, parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos, decorrentes do transporte e manuseio. 

  

 45 CHEIRO VERDE 1700,000 MOLHOS   

 

Especificação: Cheiro verde: folhas de cor verde, de 1ª qualidade com molho graduado, composto de 
cebolinha e coentro em proporções iguais, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem 
sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução completo 
do tamanho, livre de insetos, isento de danos por qualquer lesão física ou mecânica. Molho equivalente a 
160 gramas. Transportados de forma adequada. 

  

 46 ALHO SELECIONADO IN NATURA 1210,000 QUILO    

 

Especificação: Alho: graúdo, desenrestado, de 1ª qualidade, íntegro, compacto e firme, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em embalagens próprias. Transportado de forma adequada. 

  

 47 BATATA PALHA 500 G 1420,000 UNIDADE  

 48 GENGIBRE RAIZ 1170,000 QUILO    
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49 SAL REFINADO 1400,000 QUILO    

 

Especificação: Sal refinado, e iodado com granulação uniforme e, conforme prevê a Legislação Federal 
Específica, com no máximo390mg de sódio por porção de 1(um) g do produto. Na embalagem conter o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de 
ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 kg, SAC-Serviço ao Atendimento ao Consumidor, endereço e 
telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em sacos plásticos 
transparentes, atóxicos, e resistente, hermeticamente fechados. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

  

 50 CARNE BOVINA 1ª 12850,000 QUILO    

 
Especificação: Suculenta, MACIA, 1º qualidade, fresca, entrega diária. 

  

 51 CARNE BOVINA CORTE -DE SEGUNDA 7000,000 QUILO    

 
Especificação: MACIÇA DE 2ª QUALIDADE 

  

 52 CARNE BOVINA COM OSSO 9650,000 QUILO    

 53 CARNE BOVINA COM OSSO DE 2ª 4200,000 QUILO    

 
Especificação: CARNE COM OSSO 2ª QUALIDADE 

  

 54 CARNE BOVINA CORTE- FIGADO 2130,000 QUILO    

 55 CARNE BOVINA MOÍDA 5150,000 QUILO    

 

Especificação: Carne moída de 1ª qualidade, sem osso e sem nervo, proveniente de animais sadios, não 
amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, contendo no máximo de 
18% de gordura, manipulada em condições higiênicas- sanitárias satisfatórias, beneficiada em matadouro 
que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT-M. Veterinário. Embalagem do pacote deve conter o nome do 
produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, peso líquido deve ser de 01 kg, SAC-
Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para o contato e registro no órgão 
competente. O produto deve ser entregue em embalagem plástica, transparente, resistente e 
hermeticamente fechada, congelado até -18°C, transportada em veículo refrigerado, conforme prevê a 
legislação competente. 

  

 56 CARNE BOVINA DE SOL 3450,000 QUILO    

 57 CHARQUE BOVINO 2260,000 QUILO    

 

Especificação: CHARQUE BOVINO dianteiro, sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor 
característico. isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, 
parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, peso 5 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de embalagem. validade mínima de 03 (três) meses, a contar da data de 
entrega. 

  

 58 LINGUIÇA CALABRESA 1680,000 QUILO    

 

Especificação: Linguiça Calabresa resfriada limpa, aspecto, cor, odor, próprio da espécie, não amolecida 
nem pegajosa sem manchas esverdeadas, embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. 

  

 59 LINGUIÇA TOSCANA 1480,000 QUILO    

 

Especificação: Linguiça Toscana resfriada limpa, aspecto, cor, odor, próprio da espécie, não amolecida nem 
pegajosa sem manchas esverdeadas, embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. 

  

 60 LINGUIÇA DE FRANGO 2480,000 QUILO    

 

Especificação: Linguiça de Frango resfriada limpa, aspecto, cor, odor, próprio da espécie, não amolecida 
nem pegajosa sem manchas esverdeadas, embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Produzida com cortes 
nobres do frango, como peito e coxa 

  

 61 CARTELA DE OVOS DE GALINHA C/30UN 1730,000 UNIDADE  
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 62 FRANGO INTEIRO 11600,000 QUILO    

 

Especificação: Frangos congelados, provenientes de aves sadias, com coloração rosada, não amolecida, 
não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, manipulada em condições higiênicas-
sanitárias satisfatórias, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. Veterinário. 
Na embalagem do pacote deve ter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número 
do lote, valor nutricional, peso líquido de aproximadamente 2 kg, SAC - Serviço de Atendimento ao 
Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser entregue 
em embalagem plástica, transparente, resistente e hermeticamente fechada, congelado até -18°C e 
transportado em veículo refrigerado, conforme prevê a legislação competente. 

  

 63 
CORTE DE FRANGO CONGELADOS- SOBRECOXA 3700,000 QUILO    

 

Especificação: COM A ADIÇÃO DE AGUA DE NO MAX. 6%. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E 
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM 
AUS~ENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS COM ROTULO REGISTRADO NO DIPOA. 
EMBALAGEM COM CERCA DE 1 KG./ 

  

 64 CORTES DE FRANGO CONGELADOS- PEITOS 3500,000 QUILO    

 

Especificação: CARNE DE FRANGO,BIFE DE PEITO. MÁXIMO 4% DE GORDURA. A CARNE DEVE SER 
FIRME,RESFRIADA, EM PORÇÕES DE APROX. 180G, EMBALADA EM SACOS DE POLIETILENO COM 
FILME COEXTRUSADO DE TRÊS CAMADAS, COM NO MÁXIMO 5KG. INDICAR MARCA. 

  

 65 
ALIMENTO VITAMINADO SABOR BANANA,LATA DE 400G 550,000 LATA     

 

Especificação: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL,AÇUCAR,FARINHA DE CEVADA,AGUA,FARINHA DE AVEIA,SAL,VITAMINAS E 
MINERAL(FERRO,B2,B1 E B6),ESTABELIZANTE FOSFATO DIPOTASSICO,AUTIUMECTANTE 
CARBONATO DE CALCIO E ATIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO. 

  

 66 
ALIMENTO VITAMINADO SABOR MAÇA,LATA DE 400G 500,000 LATA     

 

Especificação: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL,AÇUCAR,FARINHA E CEVADA, AGUA,FARINHA DE AVEIA,SAL,VITAMINAS E 
MINERAIS(B2,B1,B6),ESTABILIZANTE,FOSFATO DIPOTASSICO,AUTIUMECTANTE CARBONATO E 
ANTIOXIDANTE,ACIDO ASCORBICO. 

  

 67 
ALIMENTO VITAMINADO SABOR MAMAO, LT 400G 550,000 LATA     

 

Especificação: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL,AÇUCAR, FARINHA DE CEVADA,AGUA,FARINHA DE AVEIA,SAL,VIAMINAS E 
MINERAL(FERRO,B2,B1 E B6),ESTABELIZANTE FOSFATO DIPOTASSICO,AUTIUMECTANTE 
CARBONATO DE CALCIO E ANTIOXIDANTE,ACIDO ASCOBICO. 

  

 68 BISCOITO AGUA E SAL 400GR 9450,000 PACOTE   

 

Especificação: Biscoito tipo cream cracker, a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal interesterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio e fosfato monocálcio, íntegros e crocantes, não quebradiços, com cocção adequada 
para o consumo. Isento de substâncias estranhas à sua composição, que possam comprometer a sua 
qualidade. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, 
número do lote, valor nutricional, peso líquido, que deve ser 400(quatrocentos) gramas, SAC - Serviço de 
Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro do órgão competente. O produto 
deve ser embalado em saco plástico de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado, dotado de 
mecanismo "abre-fácil". O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega, e mantido neste período, a crocância própria do produto, caso contrário seja rejeitado. 

  

 69 
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA,LEITE,MARIA OU ROSQUINHA 7150,000 PACOTE   

 70 FLOCÃO DE MILHO 500G 9620,000 PACOTE   

 

Especificação: FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho flocada, sem sal, feito á base de matéria prima 
selecionada, de boa qualidade, com 0 sódio, 0 gorduras trans, 0 gorduras saturadas com no mínimo 173 
kcal na porção de 50g. Isentas de larvas, detritos, insetos e mistruras de outras espécies, em embalagem 
plástica não violada, com identificação do fabricante, data de validade, peso e informação nutricional, 
apresentar valiodade mínima de 6 meses na entrega. Embalagem de 500 g. O produto deverá ter registro 
do orgão fiscalizador competente e validade minima de seis meses a partir da data de entrega. 
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 71 FLOCÃO DE ARROZ 500G 8670,000 PACOTE   

 

Especificação: O Flocão de Arroz 500g é feito a partir de arroz granulado. 100% natural, ele é sem 
conservantes, sem glúten e perfeito para você fazer cuscuz, cremes, mingaus e bolos. 

  

 72 FERMENTO EM PO PARA BOLO 100G 810,000 UNIDADE  

 

Especificação: O fermento químico em pó é comumente usado em tortas e massas de bolo com o intuito 
que haja crescimento deste preparo. Há uma reação química que acontece e permite o ganho de massa e 
porosidade aos seus preparos. Quantidade: Embalagem com 100 gramas. 

  

 73 FECULA DE MANDIOCA PACOTE 1KG 4450,000 PACOTE   

 

Especificação: A Fécula de Mandioca 1kg é um produto sem glúten, extremamente versátil e alcança 
eficiência incomparável em todas as suas aplicações.Ela pode ser utilizada como componente nos mais 
variados pratos como por exemplo: biscoitos, bolos, pão de queijo, tapioca, dentre outras receitas. O 
produto deverá ter registro do orgão fiscalizador competente e validade minima de seis meses a partir da 
data de entrega. 

  

 74 FUBA DE MILHO 730,000 PACOTE   

 

Especificação: FARINHA DE MILHO FUBA. FINO OU MEDIO PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL 
LIMPO, LIVRE DE INSETOS DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVÇÃO. 
NÃO PODE ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA, COM ASPECTO DE PO FINO, COR 
CARACTERISTICA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO, TER VALIDADE NÃO INFERIOR A 180 
DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1 KG 

  

 75 MACARRAO ESPAGUETE PCT 500G 5450,000 PACOTE   

 

Especificação: MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, número 8 c/ovos, massa seca, de sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. Deve possuir 
0 gorduras tra ns, 0 gorduras,0 saturadas e 0 sódio. Em embalagem plástica própria de fábrica livres de 
larvas e insetos e marcas de violação, com informações nutricionais, fabricante, validade, lote e peso, O 
produto deverá ter registro do orgão fiscalizador competente e validade minima de seis meses a partir da 
data de entrega. Embalagem de 500 g. 

  

 76 MACARRAO PARAFUSO PCT 500G 5300,000 PACOTE   

 

Especificação: EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 0,5KG EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO 
OU PLÁSTICO RESISTENTE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE 
ENTREGA 

  

 77 MILHARINA 500G 3000,000 PACOTE   

 

Especificação: Milharina são flocos de milho pré-cozidos enriquecidos com ferro e ácido fólico. não possui 
sódio e nem gordura trans. rica em fibras, milharina não contém sal na fórmula e isso faz com que seu uso 
culinário seja aplicado em pratos doces e opcionalmente em salgados. 

  

 78 
MASSA PRONTA PARA BOLO SABORES VARIADOS PCT 450G 2020,000 UNIDADE  

 79 MARGARINA VEGETAL 500 G 3720,000 UNIDADE  

 

Especificação: MARGARINA VEGETAL, USO CULINÁRIO, 70 À 75% DE LIPÍDIOS, SABOR E ODOR 
SUAVES, COM SAL, VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES, INDICAR MARCA. 

  

 80 MILHO P/CANJICA 500G 3550,000 UNIDADE  

 

Especificação: A canjica possui propriedades nutritivas que incluem magnésio, fósforo, fibras, proteínas, 
ferro e vitaminas o que a torna uma ótima fonte de nutrientes para o corpo. 
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81 MILHO P/PIPOCA 500G 2600,000 PACOTE   

 82 MILHO VERDE LT 200G 3780,000 LATA     

 83 AMENDOIN DESCASCADO 500G 1020,000 UNIDADE  

 

Especificação: Amendoim Descascado 500g é um desses produtos de extrema qualidade e bom gosto. Ele 
é um ingrediente versátil que pode ser usado tanto em pratos doces como salgados, além disso, ele é rico 
em proteínas, fibras dietéticas, ferro magnésio e antioxidantes. Uma excelente fonte de nutrição que traz 
diversos benefícios a saúde, ajudando na sociedade e contribuindo para o emagrecimento, pois é uma 
excelente fonte de fibras. Não Contém Glutén. 

  

 84 AMIDO DE MILHO PCT 500G 820,000 CAIXA    

 85 AZEITE DE DENDE 200ML 1000,000 UNIDADE  

 86 AZEITE DE OLIVA LT 200ML 1020,000 UNIDADE  

 87 CALDO DE CARNE EM TABLETE 19G 2280,000 UNIDADE  

 88 CALDO DE GALINA EM TABLETE 19G 2230,000 UNIDADE  

 89 COLORIFICO P/ ALIMENTOS 1KG 1380,000 QUILO    

 

Especificação : COLORIFICOS EMBALADOS EM PACOTINHOS DE 100G, JUNTOS EM UM PACOTE DE 
01KG, PREÇO POR QUILO 

  

 90 CRAVO DA INDIA 580,000 PACOTE   

 

Especificação: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATOXICO TRANSPARENTE, 
CONTENDO 30G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (ROTULO)DOS INGREDIENTES, PESO, 
FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS 
E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA ENTREGA./ 

  

 91 ERVILHA LATA 200G 2590,000 LATA     

 92 EXTRATO DE TOMATE 340GR 3260,000 UNIDADE  

 

Especificação: EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, SEM ADIçãO DE CONSERVANTES, 
SUBSTANCIA SECA, MENOS CLORETO DE SODIO, MINIMA 14% P/P POR PORçãO, EMBALAGEM 
PRIMARIA EM LATA OU LONGA VIDA COM NO MINIMO 340 G E NO MAXIMO 400G DE PESO LIQUIDO. 
EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELãO RESISTENTE OU XILICADO PLASTICO 
RESISTENTE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE 
ENTREGA. INDICAR MARCA. 

  

 93 OREGANO 15G 980,000 PACOTE   

 
Especificação: SACHE CONTENDO OREGANO DESIDRATADO 

  

 94 PALMITO EM CONSERVA POTE 500G 930,000 UNIDADE  

 95 PROTEINA DE SOJA 370,000 QUILO    

 

Especificação: apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em 
saco plástico transparente rotulagem contendo composição nutricional, data de fabricação, validade mínima 
de 90 dias a partir da data de entrega. embalagem de 400g. 

  

 96 SELETA EM LEGUMES LT 200G 2150,000 UNIDADE  

 

Especificação: Seleta a combinação de batata, cenoura e ervilha envasada fresca com qualidade, sabor e 
50% menos sódio. São só duas pitadas de sal para realçar o sabor. Além disso, o fechamento hermético da 
lata e o processo de esterilização garantem a preservação sem necessidade de conservantes. 
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 97 TEMPERO COMPLETO 500G 1440,000 UNIDADE  

 

Especificação: TEMPERO COM PIMENTA, ACONDICIONADO EM POTE PLASTICO RESISTENTE DE 
500 G 

  

 98 TEMPERO COMPLETO (1 KG) 1300,000 QUILO    

 99 VINAGRE 750 ML 1810,000 UNIDADE  

 

Especificação: Vinagre de Álcool Frasco 750ml Ingredientes: Fermentado acético de álcool e água, 
conservante: metabissulfito de sódio (INS 223). 

  

 100 SALSICHA AO MOLHO LT 300G 1420,000 UNIDADE  

 

Especificação: Peso líquido: 300g/ Peso drenado: 180g. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

  

 101 SALSICHA EMBALADA RESFRIADA 1780,000 QUILO    

 

Especificação: EMBALADA COM 5 KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NO 
MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

  

 102 SARDINHA LATA 125 G 2900,000 UNIDADE  

 

Especificação: Sardinha conservada em óleo de soja. Teor máximo de sódio 300mg 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,quantidade do produto. Embalagem metálica de 125g 
a 250g 

  

 103 UVAS PASSAS 500G 540,000 PACOTE   

 

Especificação: Quando as uvas são desidratadas, ocorre uma concentração de nutrientes e sabor, tornando 
as passas de uvas uma importante fonte de ferro, potássio, fibras, cálcio além de vitaminas A e complexo B. 
São importantes fortalecedoras do organismo no combate à anemia e seus polifenóis ainda proporcionam 
efeito anti-inflamatório e antioxidante. EMBALAGEM DE 0,5KG PLÁSTICO RESISTENTE. PRAZO DE 
VALIDADE: MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA 

  

 104 GELATINA 30G 1130,000 UNIDADE  

 
Especificação: EMBALAGEM DE 30 G SABORES DIVERSOS 

  

 105 GOIABADA 300GR 790,000 UNIDADE  

 
Especificação: Goiaba, açúcar e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 01 pacote de 300g. 

  

 106 CREME DE LEITE 200G 2280,000 UNIDADE  

 

Especificação: CREME DE LEITE ESTEREALIZADO, ACONDICIONADO EM CAIXA MULTILAMINADA, 
CONTENDO 200GR. O PRODUTO DEVE TER VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES, 1º QUALIDADE./ 

  

 107 IOGURTE DE FRUTAS 1350,000 LITRO    

 

Especificação: Iogurte líquido 1250g Produto obtido a partir do leite de vaca através da adição de 
microrganismos benéficos à saúde que realizam a fermentação láctica sobre o leite. Produto pasteurizado, 
adoçado e preparado com polpa de fruta com sabor de morango, ameixa, coco e abacaxi. Embalagem 
primária em saco plástico de peso líquido de 900 ml. Validade mínima de 30 dias a contar da data de 
fabricação e entrega. Deve conter, SIM, SIE ou SIF. 

  

 108 IOGURTE DE FRUTAS 170GR 2500,000 UNIDADE  

 

Especificação: Iogurte Integral Morango, possui sabor de morango, paladar suave, aroma delicado, 
consistência cremosa e é perfeito se for degustado a qualquer hora do dia e ocasião. Esse iogurte ainda é 
fonte de vitaminas e minerais, oferece mais cálcio do que o próprio leite e ajuda a eliminar as toxinas do 
corpo. 
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 109 LEITE CONDENSADO 395G 2370,000 UNIDADE  

 

Especificação: Leite Condensado Semidesnatado 395g, Rico em cálcio Sem gorduras Trans Pode ser 
consumido de várias formas, inclusive puro Qualidade, sabor e o ponto ideal para sua sobremesa Contém 
leite Contém lactose Não contém glúten Zero gorduras trans 

  

 110 LEITE DE COCO 500ML 1340,000 UNIDADE  

 
Especificação: GARRAFA DE 500ML,DE 1 QUALIDADE 

  

 111 
LEITE ALIMENTACAO DO LACTANTE PRIMEIRO 6 MESES 800,000 LATA     

 

Especificação: tamanho 400 Gramas É adequado para a alimentação de lactantes, como fonte alimentar 
única, desde o nascimento até aos 6 meses de idade, quando não amamentados. 

  

 112 MARRON GLACÊ 350 G 940,000 UNIDADE  

 

Especificação: Marrom-Glacê Doce de Batata-Doce Pacote 350g Ingredientes: Polpa de batata-doce, 
açúcar, espessante agar-agar e carragena, conservador sorbato de potássio e aroma. 

  

 113 LEITE DE SOJA 1 LT 650,000 UNIDADE  

 

Especificação: É Vegano, 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes. Fonte dos minerais Ferro e Zinco 
e das Vitaminas A, B6, B12 D, E e Ácido Fólico, Zinco, Cálcio. 

  

 114 LEITE EM PÓ INTEGRAL 1 KG 5660,000 PACOTE   

 

Especificação: embalagem em sache para facilitar o consumo e armazenamento, o produto tem como 
grande diferencial sua fórmula rica em vitaminas A, C e D. 

  

 115 LEITE EM PO 400G 7050,000 PACOTE   

 

Especificação: Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro de 
leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem 
fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com 
especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalagem deve conter o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de 
ingredientes, peso líquido. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato 
e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em pacote de filme de poliéster, atóxico, 
resistente e hermeticamente lacrado, para preservar a qualidade do produto em pacote de 400g. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 

  

 116 LEITE INSTATANEO EM LATA 400G 1100,000 UNIDADE  

 

Especificação: O leite possui alto teor de fósforo e cálcio, essenciais para a estrutura de ossos e dentes e 
ainda fornece vitaminas A e do complexo B. 

  

 117 
LEITE LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES CO FERRO 400G 700,000 LATA     

 

Especificação: desenvolvido para os bebês a partir do 6o mês de idade e ajudar a suprir os nutrientes do 
leite materno. O Nan tem uma mistura de prebióticos ou seja, seu bebê fará cocô mais vezes e diminuirá o 
risco de diarreias e cólica. 

  

 118 PRESUNTO FRIO 1450,000 QUILO    

 

Especificação: PRESUNTO TIPO COZIDO, INGREDIENTES CARNES SUINA MAGRO, TEMPERATURA 
DE CONSERVAÇÃO A 4°C, PRAZO DE VALIDADE 90 DIAS... 

  

 119 QUEIJO MUSSARELA 1470,000 QUILO    

 

Especificação: FABRICADO COM LEITE PASTEURIZADO MANIPULADAS EM CONDIÇÕES HIGIENICAS 
SATISFATORIAS. EMBALAGEM INTEGRA, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO 
DE LOTE DO PRODUTO 
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 120 POLVILHO AZEDO 500G 700,000 UNIDADE  

 121 
SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 400G SABOR BAUNILHA 860,000 LATA     

 
Especificação: SUPLEMENTO ALIMENTAR, PADRÃO LACTEO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 

  

 122 
SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 400G SABOR BANANA 860,000 LATA     

 
Especificação: SUPLEMENTO ALIMENTAR, PADRÃO LACTEO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 

  

 123 FARINHA LACTEA 160,000 UNIDADE  

 

Especificação: FARINHA LACTEA - farinha láctea em embalagem plástica ou latas contendo 400g de peso 
líquido. acondicionada em caixas de papelão resistentes ou em pacotes plásticos alemanizados, limpos, 
resistentes e lacrados. validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no depósito. 

  

 124 COCO RALADO ,PCT 100G 1690,000 PACOTE   

 

Especificação: COCO RALADO - coco ralado desidratado acondicionado em sacos de polietileno íntegro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 100g. embalagem secundária: caixas de 
papelão integra, resistente e limpa com capacidade até 10 kg. validade não inferior a 180 dias e ter sido 
fabricado no máximo 20 dias antes da entrega no depósito. 

  

 125 CEREAL INFANTIL(SABOR MILHO) 700,000 LATA     

 

Especificação: PRO BIOTICOS PARA UMA FLORA INTESTINAL SAUDAVEL,QUE CONTRIBUICOM AS 
DEFESAS NATURAIS.FERRO PARA CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DO RISCO DE ANEMIA E PODE 
AUXILIAR NO APRENDIZANDO DAS CRIANÇAS. VITAMINA A ,C E NIACINA SAO FUNDAMENTAIS 
PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL. LT C/400G 

  

 126 CANELA EM PO 15G 1240,000 UNIDADE  

 

 
Especificação: CANELA EM PÓ - canela em pó proveniente de cascas sãs, limpas e secas em forma pó 
fino. acondicionada em saco ou recipientes de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo validade não inferior a 180 dias e ter sido fabricado no máximo 20 dias antes da 
entrega no depósito. 

  

 127 CANELA EM CASCA 1330,000 PACOTE   

 

Especificação: Embalagem abre e fecha é super prática de usar e preserva o aroma do produto por mais 
tempo. Contendo 20gr 

  

 128 CHÁ DE CAMOMILA 1200,000 CAIXA    

 

Especificação: CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SAQUINHOS APROX. PRAZO DE VALIDADE 
MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. INDICAR MARCA 

  

 129 CHÁ DE ERVA DOCE 1330,000 CAIXA    

 

Especificação: CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SAQUINHOS APROX. PRAZO DE VALIDADE 
MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. INDICAR MARCA. 

  

 130 CHÁ DE MAÇÃ 550,000 CAIXA    

 

Especificação: CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SAQUINHOS APROX.PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 
MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.INDICAR MARCA 

  

 131 CHÁ PRETO, DA ÍNDIA, EM SACHÊS 350,000 CAIXA    
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Especificação: CHÁ PRETO, DA ÍNDIA, EM SACHÊS, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 18G. PRAZO 
DE VALIDADE MINIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. INDICAR MARCA. 

  

 132 BOMBOM DE CHOCOLATE CX 400G 1010,000 CAIXA    

 

Especificação: produto de primeira qualidade constituído por massa de chocolate ou por um núcleo formado 
de recheios diversos, elaborados com frutas, pedaços de frutas, sementes oleaginosas, açúcar, leite, 
manteiga, cacau, licores, e outras substâncias alimentícias, recobertos por uma camada de chocolate ou 
açúcar. acondicionado em embalagem. 

  

 133 PIRULITO GRANDE 1450,000 UNIDADE  

 
Especificação: PACOTE COM, PESO APROXIMADO DE 800G 

  

 134 PIRULITO PEQUENO 1600,000 PACOTE   

 
Especificação: PACOTE COM PESO APROXIMADAMENTE DE 600gr 

  

 135 BALAS MACIAS 2350,000 PACOTE   

 

Especificação: BALAS MACIAS - produto preparado a base de açúcares fundidos e adicionado de 
substancias que caracterizam o produto, como suco de frutas, óleos essenciais e adicionados de outras 
substâncias permitidas a principal característica do produto é o de apresentar-se macio, submetido a 
amassamento mecânico até 0btenção da consistência desejada. acondicionado em pacote de no minimo 
800 gramas . diversos sabores: tutti-frutti, morango,uva, abacaxi, banana 

  

 136 REFRIGERANTE SABOR COLA 2LT PAC C/6UND 2530,000 PACOTE   

 
Especificação: embalagem plástica, (pet) de 02 litros c/ 06 unid. 

  

 137 
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT PACT. C/6 UND 2330,000 PACOTE   

 
Especificação: embalagem plástica, (pet) de 02 litros c/ 06 unid. 

  

 138 
REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2LT PACT C/ 6 UND 2330,000 PACOTE   

 
Especificação: embalagem plástica, (pet) de 02 litros c/ 06 unid. 

  

 139 REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT C/ 6 UND 2330,000 PACOTE   

 
Especificação: embalagem plástica, (pet) de 02 litros c/ 06 unid. 

  

 140 PÃO DE FORMA 3650,000 PACOTE   

 
Especificação: PÃO DE FORMA TRADICIONAL PACOTE DE 400G A 500G 

  

 141 PÃO HOT DOG 25600,000 QUILO    

 

Especificação: PÃO PARA HOT DOG, A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL FORNRTIFICADA 
COM FERRO E ACIDO FOLICO,ACÚCAR, SAL, OLEO DE SOJA- COM MATERIA PRIMA DE BOA 
QUALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, MOFO OU OUTRA REAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A 
QUALIDADE DO PRODUTO. 

  

 142 PÃO DE QUEIJO 4100,000 QUILO    

 
Especificação : PESANDO APROXIMADAMENTE 20G, FEITO COM POLVILHO E QUEIJO. 

  

 143 PÃO MASSA FINA 50G 32125,000 QUILO    



 

 

41 
 

Especificação: PÃO MASSA FINA, SIMÉTRICO, COM UNIFORMIDADE ASSADO, AROMA E SABOR 
TÍPICO DE PÃO MASSA FINA, SEM INCISÃO DA MASSA. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE 
DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS, SEM ALTERAÇÃO FÍSICA OU 
MICROBIOLÓGICA. SERÃO REJEITADOS PÃES MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS E DE 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CAIXAS 
TAMPADAS, LIMPAS E HIGIENIZADAS. OS PÃES DEVEM ESTAR FORRADOS COM PLÁSTICO 
TRANSPARENTE ESTÉRIL. 

  

 144 PÃO TIPO BISNAGA 3450,000 QUILO    

 145 PÃO TIPO FRANCES 34050,000 QUILO    

 

Especificação: PÃO FRANCÊS COM APROXIMADAMENTE 50g. O PÃO DEVERÁ ESTAR EMBALADO 
EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE OU PAPEL DE PÃO, DE MANEIRA HIGIÊNICA E 
ORDENADOS, SEM AMASSÁ LOS.SERÁ REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PÃO 
DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE 

  

 146 
DOCE DE PE DE MOLEQUE EM TABLETE ,POTE C/50 UN 650,000 POTE     

 147 CHIPA DE QUEIJO 3300,000 QUILO    

 
Especificação: DE POVILHO E QUEIJO, EM FORMATO DE LUA 

  

 148 PÃO DE HAMBÚRGUER 3100,000 UNIDADE  

 

Especificação: PÃO DE HAMBÚRGUER - 50G A 60G. BEM ACONDICIONADOS, ASSADOS AO PONTO, 
SEM AMASSO. 

  

 149 BOLO NEGA MALUCA 3230,000 QUILO    

 
Especificação: ENTREGAR FATIADO,COBERTURA DE CHOCOLATE 

  

 150 BOLO RECHEADO COM FRUTAS 2540,000 QUILO    

 
Especificação: BOLO RECHEADO COM FRUTAS 

  

 151 BOLO SIMPLES- DIVERSOS 3160,000 QUILO    

 
Especificação: BOLO DE VARIOS SABORES 

  

 152 SALGADO ASSADO 2630,000 QUILO    

 

Especificação: ESFIRA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE. ENROLADINHO DE SALSICHA, TROUXA DE 
FRANGO, MINI PIZZA, PÃO DE BATATA RECHEADO. 

  

 153 
SALGADOS RECHEADOS PEQUENOS, PESO MEDIO DE 15G A 20 G ( CENTO ) 1900,000 CENTO    

 

Especificação: SALGADOS RECHEADOS FRITOS E/ OU ASSADOS NOS SABORES: CARNE FRANGO, 
PRESUNTO E QUEIJO, ETC, PESO APROXIMADO ENTRE 15G A 20G VALOR A SER CONTRATADO 
NO CENTO 

  

 154 TORTA DE FRANGO 1500,000 QUILO    

 
Especificação: PRODUÇÃO DO DIA 

  

 155 ENROLADINHO DE SALSICHA 3000,000 UNIDADE  

 
Especificação: Especificação : Contendo 65GR 

  

 156 ENROLADINHO DE QUEIJO 65GR 3000,000 UNIDADE  

 
Especificação: Especificação : Contendo 65GR 

  

 157 BOLO CONFEITADO SABORES DIVERSOS 1460,000 QUILO    
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 158 MISTO QUENTE 2200,000 UNIDADE  

 
Especificação:  PÃO, OVO, PRESUNTO E QUEIJO 

  

 159 ROSCA DE LEITE CONDENSADO - 50G 4200,000 UNIDADE  

 160 POLPA DE FRUTA NATURAL DE ACEROLA 1KG 3420,000 QUILO    

 

Especificação: natural, congelada. Embalagem de 1 (um) Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Possuir prazo de validade não inferior á 12 (doze) 
meses. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O transporte 
deverá ser feito em veículo refrigerado.. 

  

 161 POLPA FRUTA NATURAL AÇAI 1KG 2420,000 QUILO    

 

Especificação: natural, congelada. Embalagem de 1 (um) Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Possuir prazo de validade não inferior á 12 (doze) 
meses. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O transporte 
deverá ser feito em veículo refrigerado.. 

  

 162 POLPA FRUTA NATURAL CAJA 1KG 3220,000 QUILO    

 

Especificação: natural, congelada. Embalagem de 1 (um) Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Possuir prazo de validade não inferior á 12 (doze) 
meses. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O transporte 
deverá ser feito em veículo refrigerado.. 

  

 163 POLPA FRUTA NATURAL CAJU 1KG 3420,000 QUILO    

 

Especificação: natural, congelada. Embalagem de 1 (um) Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Possuir prazo de validade não inferior á 12 (doze) 
meses. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O transporte 
deverá ser feito em veículo refrigerado.. 

  

 164 POLPA FRUTA NATURAL CUPUAÇU 1KG 3040,000 QUILO    

 

Especificação: natural, congelada. Embalagem de 1 (um) Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Possuir prazo de validade não inferior á 12 (doze) 
meses. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O transporte 
deverá ser feito em veículo refrigerado.. 

  

 165 POLPA DE FRUTAS NATURAL GOIABA 1 KG 3370,000 QUILO    

 

Especificação: natural, congelada. Embalagem de 1 (um) Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Possuir prazo de validade não inferior á 12 (doze) 
meses. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O transporte 
deverá ser feito em veículo refrigerado.. 

  

 166 POLPA FRUTA NATURAL DE MARACUJA 1KG 3370,000 QUILO    

 

Especificação: natural, congelada. Embalagem de 1 (um) Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Possuir prazo de validade não inferior á 12 (doze) 
meses. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O transporte 
deverá ser feito em veículo refrigerado.. 

  

 167 AZEITONAS VERDES INTEIRAS SACHE 150GRS 1800,000 UNIDADE  

 168 ALMONDEGAS AO MOLHO LT 420G 2150,000 UNIDADE  

 169 MAIONESE 390G 1550,000 UNIDADE  

 
Especificação: Maionese Tradicional é cremosa, saborosa e contém ovos caipiras. 

  

 170 POLPA DE FRUTA NATURAL ABACAXI 1 KG 3450,000 QUILO    
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171 ADOÇANTE 100ML 860,000 UNIDADE  

 

Especificação: ADOÇANTE LIQUIDO,DE QUALIDADE ZERO CA-KAL OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM 
FRASCO DE 100ML 

  

 172 ARROZ INTEGRAL PCT 01 KG 800,000 QUILO    

 

Especificação: Características técnicas: classe: longo, fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar 
mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 

  

 173 BISCOITO LEITE 400GR 2000,000 PACOTE   

 

Especificação: TEXTURA CROCANTE, COM ODOR, SABOR E COR CARACTERISTICA, 
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESIST. DE POLIETILENO ATOXICO TRASPARENTE DE DUPLA 
FACE, EMBALAGEM EMSACO PLASTICO, PCT 400G 

  

 174 BOLACHA INTEGRAL 2000,000 PACOTE   

 

Especificação: 420 G CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
TRIGO, DE CEVADA, DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER AVEIA E CENTEIO. 

  

 175 COMINHO EM PO 300,000 UNIDADE  

 176 FERMENTO BIOLÓGICO SECO 125G 600,000 UNIDADE  

 177 LEITE EM PO 250G 1000,000 PACOTE   

 178 MARGARINA 250G 2440,000 UNIDADE  

 179 MARGARINA VEGETAL 1KG 1600,000 POTE     

 180 MARROM GLACE LATA 600G 500,000 LATA     

 181 MISTURA P/ BOLO 450G 1650,000 PACOTE   

 182 PAO DE FORMA INTEGRAL 1100,000 QUILO    

 183 CEREAL INFANTIL(SABOR ARROZ) 400,000 LATA     

 

Especificação: PRO BIOTICOS PARA UMA FLORA INTESTINAL SAUDAVEL,QUE CONTRIBUI COM AS 
DEFESAS NATURAIS,FERRO PARA CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE ANEMIA E PODE 
AUXILIAR NO APRENDIZADO DAS CRIANÇAS.VITAMINAS A,C E NIACINA SAO FUNDAMENTAIS PARA 
O CRESCIMENTO INFANTIL. LATA C/400 G 

  

 184 REFRIGERANTE LATA 350ML 3000,000 LATA     
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL 
E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ................................... 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE .............................. 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. 
 
 
_____________________, PORTADOR DO RG _______________, ABAIXO ASSINADO, NA 
QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, ___________________, CNPJ 
___________________, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE 
QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À 
QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE 
EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. 
 
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A 
IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E 
ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES 
SUBSEQUENTES. 
 
 
________________ EM, ___ DE _________ DE 2022. 
 
 
(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº .......................... 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
..............................................., INSCRITO NO CNPJ Nº ..........................., POR INTERMÉDIO 
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ................................., PORTADOR(A) DA 
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ................ E CPF Nº............................, DECLARA, PARA 
FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, 
ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA 
MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E 
NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 
 
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE 
APRENDIZ (   )1. 
 
 
............................... 
(DATA) 
 
 
 
................................. 
(REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 
(MODELO) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....................................... 
 
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO 
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA 
LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO 
ELETRÔNICO SUPRA CITADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 
299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: 
 
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
PREGÃO ELETRÔNICO MENCIONADO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE 
(PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, 
DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER 
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PREGÃO 
ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 
 
B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO 
PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER 
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO, POR 
QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 
 
C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA 
DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 
 
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 
ELETRÔNICO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, 
COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU 
DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA 
REFERIDA LICITAÇÃO; 
 
E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 
ELETRÔNICO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, 
INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO 
DE ITUPIRANGA - PA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E  
 
F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E 
QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. 
 
 
.................., ..... DE ..........   DE 2022. 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................... 
 
 [NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), 
ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO 
REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA 
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, 
SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E 
VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS 
VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES 
DESTA, SER: 
 
(  ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A  360.000,00 E 
ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS 
POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º 
DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A  360.000,00 
E IGUAL OU INFERIOR A  4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS 
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM 
NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE 
ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 
2006; 
 
A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO 
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, 
OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.  
 
 
LOCAL E DATA 
 
 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 
(NO CASO DE ME E EPP) 
CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
CRC: ______________ 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR 
FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ................................... 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................ 
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO  
 
 
A EMPRESA .............................., INSCRITA NO CNPJ Nº ................................., POR 
INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....................................., PORTADOR 
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº...................... E DO CPF Nº ......................., DECLARA 
NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER 
RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.  
 
 
 
________________ EM, ___ DE _________ DE 2022. 
 
 
 
 
 
(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
Representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATESTO: _____/________/2022 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Presidente da CPL/Pregoeiro 
 
 
 
OBS.:  Esta declaração deverá estar atestada exclusivamente pelo Presidente da CPL ou 
Pregoeiro responsável pela condução da referida licitação. 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
(MODELO) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ................................. 
 
 
 
A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ 
Nº........................., LOCALIZADA À ..........................................., DECLARA, EM 
CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA 
HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITUPIRANGA - PA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021 
 
 
 
 
 
  ........, ......... DE ...................   DE 2022. 
 
 
 
 
_______________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IX 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ....................... 
 
Processo nº 
Pregão Eletrônico SRP nº 
 
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal 
UASG: 
Local de entrega: Conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Pregão 
Eletrônico SRP n.º . 
 
No dia , O Município de ...................................), por meio da Prefeitura Municipal, através da : 
.........................., situada à .............................. – Bairro: ......................, Município de 
................... – CEP: .................... , representada pelo(a) Sr(a) ....................., Prefeito Municipal , 
e de outro lado a empresa _________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o 
n.º__________________ , nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 10.024/2019, nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada 
no Pregão Eletrônico SRP nº  , RESOLVE registrar os preços ofertados nesta ATA, 
de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando- se as partes às normas constantes na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. A presente Ata tem por objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E 
PANIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, especificado(s) 
no(s) item (ns) do Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº
 , que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
 

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

3. ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 
 

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal. 
 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada 
INTERNAMENTE pelas Secretarias da administração pública 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 e no Decreto nº 7.892, de 2013. Ficando assim, 
proibida as adesões externas. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento dos Itens, 



 

 

51 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas 
com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 
que eventualmente aderirem. 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem 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. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 

4.6.1. 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. 
 

5. VALIDADE DA ATA 
 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses a partir do 
(a) assinatura e publicação do extrato da Ata, não podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. 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 

6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
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6.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

6.9. 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: 

6.9.1. Por razão de interesse público; ou 

6.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

7. DAS PENALIDADES 
 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital e anexos. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto 
nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 
7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 
 

8. CONDIÇÕES GERAIS 
 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
dos itens, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e 
demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no 
Contrato, ambos anexos do Edital. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 
12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os medicamentos com preços iguais ao do licitante vencedor do 
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 
Decreto n. 7.892, de 2014 (quando for o caso). 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
 

 Itupiranga – PA,_____de  2XXX. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA



  

  
 

Itupiranga.Licita@gmail.com 
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ................. 
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO, O MUNICÍPIO DE 
(......................................) , POR MEIO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E DE OUTRO A 
EMPRESAXXXXXXXXXXXXXXXX  
 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE_____________________________ , pessoa 
jurídica de direito público interno, sediada ____________________, __________, Município 
de.......................... , Pará, inscrita no CNPJ sob o n. .........................................., por meio da 
PREFEITURA MUNICIPAL ............................ CNPJ:  ............................ neste Município, 
localizada na ..................................................................., neste ato, representada pelo 
PREFEITO MUNICIPAL, ..........................................., ....................., .........................., 
.................................., portadora da Carteira de Identidade n° ..........................., inscrita no CPF 
sob o n° ..........................., residente e domiciliada na ................................................, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXX, neste ato, representada por 
(REPRESENTANTE LEGAL), doravante denominada por CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente CONTRATO, por meio de SRP, tendo em vista o que consta no processo 
administrativo e em observância às disposições da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações posteriores, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes, que 
reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir: 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CONTRATO: O presente contrato decorre de procedimento 
de SRP, sob a égide da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores as quais amparam o 
presente contrato para todos os efeitos legais, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, CARNES E PANIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, de acordo 
com as descrições, especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência. 
 
Parágrafo Primeiro - DAS ESPECIFICAÇÕES: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

   

 
Parágrafo Segundo: O valor da presente contratação é de R$ ............ (....................). 
Parágrafo Terceiro: Este contrato firmado entre a CONTRATADA e a administração deverá 
ser assinado de forma digital, por meio de Certificado de Pessoa Jurídica da CONTRATANTE, 
para prestação de contas junto ao TCM no mural eletrônico, disposto e regulamentado na 
Resolução n°11.535/TCM/PA, de 01 de julho de 2014, publicada em diário oficial do estado em 
03 de julho de 2014. 
Parágrafo Quarto: As especificações e quantitativos constam no Termo de Referência em 
Anexo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor total 
estimado do contrato é de ...................................., estando incluídos no preço todos os custos 
DIRETOS E INDIRETOS dos itens e constituirá (ão), a qualquer título, a única e completa 
remuneração pelo adequado e perfeito cumprimento do objeto deste Contrato. 
 



  

  
 

Itupiranga.Licita@gmail.com 
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Parágrafo Primeiro: Obedecidas as formalidades legais o pagamento será efetuado após a 
concreta entrega dos itens, comprovadamente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega da Nota 
Fiscal/Fatura. 
Parágrafo Segundo: Não haverá pagamento de qualquer adicional ao preço ajustado. 
Parágrafo Terceiro: A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue a Contratante, acompanhada do 
detalhamento do valor unitário dos itens, devidamente separado do valor dos outros itens e o 
valor correspondente a impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, taxas, contribuições 
fiscais e quaisquer outros que incidam ou venham incidir direta ou indiretamente sobre o valor 
proposto para a execução do objeto deste Termo de Referência. 
Parágrafo Quarto: Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços, compensação 
financeira por atraso no pagamento ou correção monetária. 
Parágrafo Quinto: 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, decorre 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. 
Parágrafo Sexto: Fica assegurado a Contratante o direito de deduzir do pagamento devido à 
Contratada as importâncias correspondentes a multas, faltas ou débitos a que por ventura tiver 
dado causa. 
Parágrafo Sétimo: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no 
órgão Contratante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
Parágrafo Oitavo: Serão recebidos, apenas e exclusivamente, os itens condizentes com as 
solicitações e registrados na respectiva ata. 
Parágrafo Nono: As embalagens de modo geral devem ser resistentes e conferir proteção ao 
item. 
 

a) Não é permitido, nas embalagens, emendas ou remendos que ocasionem modificação 
do espaço interno original; 

b) Não é permitido o reaproveitamento de embalagem que tenha sido utilizada para 
acondicionamento de outros itens. 

 
Parágrafo Décimo: Constatado qualquer irregularidade, quanto à qualidade ou quantidade, no 
ato da entrega, os itens serão recusados, devendo as mesmas ser repostas no prazo de 03 
(três) dias corridos e de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência. 
Parágrafo Décimo Primeiro: Os itens fornecidos não poderão ser substituídos por outras 
marcas, salvo se apresentada pela Contratada e aceito pela Contratante, exposição de 
motivos, devidamente fundamentada, que demonstre a necessidade de ser efetivada a 
substituição da marca do item. 
Parágrafo Décimo Segundo: Correrão por conta exclusiva da Contratada as despesas com 
frete, transportes, seguro e demais custos advindos da entrega dos itens nas dependências da 
Contratante. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
PRÉVIA AO TERMO FINAL 
 
Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de assinatura, conforme legislação vigente, veda sua prorrogação, podendo ser 
revisto pela administração por oportunidade e conveniência, 
Parágrafo Segundo: Previsão de extinção contratual pela ocorrência de novo 
procedimento licitatório, uma vez que responde à exigência do art. 2º da Lei nº 8.666/93, 
bem assim do art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal. 
 
CLÁSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Parágrafo Primeiro: A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste 
Contrato e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
 
II – COMPETE À CONTRATADA: 
 

a) Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência, no Almoxarifado da prefeitura/secretarias, situado no município. 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 

c) Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados; 

d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lei n°8.666/93; 

f) Indicar preposto para representa-la durante a execução do Contrato; 

g) Responder em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução do contrato e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
tributos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes, fretes e outras que porventura 
venha a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

h) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências da Contratante para a execução do Contrato; 

i) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 
Contratante, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Contratante. 

 
CLÁSULA QUINTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE I- COMPETE A CONTRATANTE: 
 

a) Receber os itens no prazo e condições estabelecidas no Contrato e seus Anexos; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 
obrigações; 

c) Permitir acesso dos empregados da Contratada em suas dependências para a 
execução do Contrato; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pelo representante da Contratada; 

e) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes deste Contrato, Termo de 
Referência e Anexos, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

f) Solicitar a troca dos itens que não atenderem às especificações do objeto; 

g) Proceder à verificação das validades dos itens fornecidos pela Contratada; 

h) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas nos itens fornecidos, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

i) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

j) Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades na 
entrega dos itens, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

k) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento dos itens, 
no prazo e forma estabelecida neste Contrato, Termo de Referência e seus Anexos; 

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidas pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, 
bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão do contrato poderá ser: 
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I - determinada por ato unilateral e escrito da autoridade máxima do Órgão contratante, 
nos casos enumerados nos itens I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93. 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de dispensa de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 

III - judicial, nos termos da legislação. 
 
CLÁSULA SÉTIMA- DO FORNECIMENTO 
 
Parágrafo Primeiro: Os itens serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela 
Prefeitura/Secretarias, CONTRATANTE. Devendo os mesmos serem entregues junto a sede 
da mesma, ou onde for mencionado nas respectivas ordens de compra, ficando a 
Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente 
necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA; 
Parágrafo Segundo: Os itens deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias a contar 
da emissão da nota de empenho, podendo ser prorrogado conforme especificação da lei 
n°8.666/93; 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os itens que 
vierem a serem recusados por justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará a 
sua aceitação; 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá efetuar as entregas em transporte adequado para 
tanto, sendo que os itens deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a 
identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 
Parágrafo Quinto: Caso a Prefeitura/Secretarias venha optar por entrega programada a 
CONTRATADA deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para guarda e 
armazenamento dos itens; 
Parágrafo Sexto: Todos os itens deverão possuir validade mínima de 12 (doze) meses ou, 
no mínimo, 70% (setenta por cento) do prazo máximo para aqueles em que a validade 
seja inferior a 01 (um) ano, contados a partir da data da entrega definitiva do item, presente 
na embalagem, obrigando o fornecedor a substituí-lo imediatamente, sem qualquer ônus 
CONTRATANTE, caso se constate, neste período, qualquer avaria ou outra circunstância que 
a impeça de utilidade a que se destinam, a qual estará sujeita às despesas decorrentes de 
devolução e nova entrega. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante contratado as seguintes 
sanções: 
 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal, por 
período de 5 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicar a penalidade; 

 
Parágrafo Primeiro: Nenhuma penalidade será aplicada sem o divido processo administrativo. 
Parágrafo Segundo: A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa previa do interessado, 
no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimação do ato. 
Parágrafo Terceiro: Das penalidades de que tratam as alíneas ―a‖ e ―d‖, cabe recursos ou 
pedido de representação, conforme o caso. 
Parágrafo Quarto: A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o 
descumprimento das obrigações assumidas, desde que sua gravidade, a critério do Órgão 
Licitante, mediante justificativa, não recomece a aplicação de outra penalidade. 
Parágrafo Quinto: A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: 
 

a) Recusa injustificada da contratada em assinar o instrumento de contrato no prazo 
estabelecido: 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
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b) Atraso na entrega do objeto da licitação, em relação ao prazo estipulado: 0,33 (zero 
vírgula trinta e três por cento) do valor global do item não entregue, por dia de 
atraso, limitando a 10% (dez por cento); 

c) Ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangido pela alíneas 
anteriores: 10% (dez por cento) do valor global do item adjudicado; 

 
Parágrafo Sexto: A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de 
indenizar eventuais perdas e danos. 
Parágrafo Sétimo: O valor total das muitas aplicações na vigência do contrato, não poderá 
ultrapassar 20% (vinte por cento) do eu valor total. 
Parágrafo Oitavo: As sanções são independentes, a aplicação de uma não exclui a das 
outras.  
Parágrafo Nono: O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias uteis a contar da 
intimação da empresa contratada a critério da Administração e em sendo possível, o valor 
devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da CONTRATANTE. 
Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se 
ao processo executivo. 
Parágrafo Decimo: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
Parágrafo Decimo-primeiro: A multa será descontada dos pagamentos, eventualmente 
devidos pela Administração, com base nos §3º do artigo 86 e §1º do artigo 87 da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO: O presente Contrato está vinculado ao Processo 
Administrativo, que contém o procedimento de SRP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS: A execução do presente contrato, bem como 
os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito 
Público, aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado 
com o Inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Comum da 
Comarca do Município, Estado do Pará, para dirimir dúvidas oriundas do entendimento deste 
Contrato, ou, para exigir a sua execução, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por estarem ajustados e contratados, assinam o presente documento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Itupiranga – PA, ..........DE...................DE 2021 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

CONTRATADA 
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