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PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 005/2021 

PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS N° 005/2021 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 123/2006. 

A Comissão Permanente de Licitação e Pregão torna público, para conhecimento dos interessados, 

que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA, sediado a Rua Agamenon Magalhães, 25 A 

– Centro Terezinha/PE, por meio da sua Pregoeira oficial, nomeado pela Portaria N° 013/2021 de 04 

de janeiro de 2021, 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 nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 

2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 

06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/03/2021 às 09:00h. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS: 

15/03/2021 às 08:00h. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15/03/2021 às 09:00h. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASILIA 

LOCAL: PORTAL: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS– BNC  www.bnc.org.br 

1 DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de gêneros alimentícios, hortifrúti, material 
de limpeza e utensílios para a Secretaria Municipal de Saúde de Terezinha/PE, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo: 

  

1.2. 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.  

2. DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A dotação Orçamentária, Art.15 da lei 8666/93 de junho de 1993, que prevê o registro de preços, e 
sua regulamentação pelo Decreto Federal Nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (art.7º §2º), e está 
contido no orçamento sob a seguinte rubrica:  

02. PODER EXECUTIVO 
02.60.61 – SECRETARIA DE SAÚDE 
02.60.61.10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
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02.60.61.10.122.0085 – PROMOÇÃO DA SAÚDE 
02.60.61.10.122.0085.2221 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 CUSTEIO 
10.122.0041.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0042.2030 –ATENÇÃO BÁSICA MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA 
10.302.0044.2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES 
10.302.0042.2034 – MANUT. DOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL 
10.302.0042.2076 MAC MANUT. DO PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
 

DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos  

3.2    Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras. 

3.3     É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

3.4   Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 

3.5   O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 
Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 
recebimento das propostas.  

3.6    O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela 
Bolsa Nacional de Compras (ANEXO 04) 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras 
(ANEXO 04) e 

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone 
ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser 
identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 

d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa 
Nacional de Compras, anexo 04 

3.7  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração 
constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial 
de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no 
sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 
Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
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4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS: 

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances 
de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br.  

4.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

4.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa.                                                                                            

4.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC – 
Bolsa Nacional de Compras. 

4.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – Bolsa 
Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 
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4.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

PARTICIPAÇÃO: 

4.8  A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.   

4.9  Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu 
representante; 

4.10. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. 

4.12 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.12.5  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 

4.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.14  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3557 2301, ou através da 
Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
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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; 

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; Marca; Modelo; Fabricante 

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. 

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. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BNC, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 
indicados no Termo de Referência. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar 
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

P
O

R
T

A
L D

A
 T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
C

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaM
unicipal/dow

nload/30-20210714094443.pdf
assinado por: idU

ser 83                     



Prefeitura Municipal de Terezinha 
Fundo Municipal de Saúde 

CNPJ: 09.111.921/0001-04 

 

 
Rua Agamenon Magalhães, 25 A – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000 

Fone: (87) 3792.1177 | E-mail: smsterezinha@hotmail.com 

 
 

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. 

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 pelo valor unitário 

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 ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 5,00 
(cinco reais). 

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.  

6.1 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. 

6.2 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. 

6.3 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. 
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6.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

6.5 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. 

6.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.7 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.8 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.  

6.9 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação.  

6.10 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  

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

6.12 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. 

6.13 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 serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

6.14 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. 

6.15 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. 

6.16 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. 

6.17 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.  
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6.18 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. 

6.19 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens produzidos: 

6.19.1 no país; 

6.19.2 por empresas brasileiras;  

6.19.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

6.19.4 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. 

6.20 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.  

6.21 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 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. 

6.21.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

6.21.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02:00h (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.  

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

6.23 Para a Cota Principal, em caso de empate, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, 
será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, cuja proposta seja igual ou até 5% 
(cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada no final dos lances. 

6.23.1 Para fins de aplicação do item anterior, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual mais bem classificado será convocado para apresentar 
nova proposta, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão, conforme § 3º, do art 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.23.2 O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou microempreendedor individual; 

6.23.3 Para efeito do exercício do direito de preferência das Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual previsto no art. 44 da Lei 
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Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á na forma do art. 45 do 
dispositivo legal mencionado. 

6.24 Para a Cota Reservada, não havendo vencedor, o objeto poderá ser adjudicado ao vencedor 
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, de forma sucessiva, desde 
que pratique o preço do primeiro colocado, observado ainda o item seguinte. 

6.25 Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação deverá 
ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa. 

6.26 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja 
com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro 
negociar, visando obter preço melhor. 

7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1 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.  

7.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

7.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

7.3.1 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.  

7.4 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; 
 
7.5 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; 
 
7.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-
mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
7.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
 
7.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
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7.10 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. 

7.10.1 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. 

7.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.11 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. 

7.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital.  

8 DA HABILITAÇÃO   

8.1 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 seguintes cadastros: 
 

8.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

8.1.2 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. 

8.1.2.1 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. 

8.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 
de fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

8.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

8.1.4 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. 

8.2 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 email, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação. 
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8.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
8.4 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. 

 
8.4.1 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. 

 
8.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
8.6 Habilitação jurídica:  

8.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.6.2 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; 

8.6.3 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; 

8.6.4 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; 

8.6.5 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; 

8.6.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

8.6.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

8.6.8 CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL emitida pela junta comercial 
competente, com data de GERAÇÃO e EXPEDIÇÃO a menos de 30 (trinta) dias da data de 
recebimento da documentação. 

8.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

8.7.2 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. 

8.7.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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8.7.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.7.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.7.6 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio 
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

8.7.7 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. 

8.7.8 A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade 
fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.8 Qualificação Econômico-Financeira. 

8.8.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, INCLUSIVE, processos eletrônicos (PJ-e) de 1º e 2° graus; com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no item 
IX do preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade. 
 

8.8.1.1 Nas comarcas onde não houver Processo Judicial Eletrônico (PJ-e), o licitante deverá 
apresentar declaração comprobatória expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
sob pena de Inabilitação. 

8.8.2 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.8.2.1 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; 

8.8.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

8.8.2.3 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; 

8.8.3 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 
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Passivo Circulante 
 

8.8.4 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.  

8.9 Qualificação Técnica 

8.9.2 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa 
licitante fornecido material compatível e pertinente com o objeto deste Edital, com firma 
reconhecida do responsável pelo Órgão ou Setor Competente, devendo o atestado conter: além do 
nome do atestante, seu CNPJ, endereço completo, telefone e afirmação de que a Empresa 
executou corretamente as atividades pertinentes, atendendo a todas as condições contratuais. 
Não será aceito o Atestado de Capacidade Técnica subscrito pela própria empresa licitante. 

8.9.3 Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências: 
 

8.9.3.1 comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, 
que deverá possuir amplos poderes para representar as consorciadas no procedimento 
licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e 
judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação; 
 
8.9.3.2 apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa 
consorciada; 
 
8.9.3.3 comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos 
de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital; 
 
8.9.3.4 demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos 
neste edital [, com o acréscimo de .... %], para fins de qualificação econômico-financeira, na 
proporção da respectiva participação; 
 
8.9.3.5 Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas 
empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação 
econômico-financeira; 
 
8.9.3.6 responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do 
consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 
 
8.9.3.7 obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por 
empresas brasileiras e estrangeiras; 
 
8.9.3.8 constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e 
 
8.9.3.9 proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por 
intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

 
8.10 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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8.11 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. 

 
8.12 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
 
8.13 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. 
 
8.14 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.  

8.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.16 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. 

8.17 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. 

8.18 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.19 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 

8.20 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 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: 

9.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

9.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 

9.2 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. 
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9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.3 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). 

9.3.1 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. 

9.4 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. 
 
9.5 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. 
 
9.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10 DOS RECURSOS 

10.1 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. 

10.2 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. 

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 

10.2.3 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. 

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

10.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1 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. 
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11.1.2 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.  

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

11.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

13 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

13.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

14.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo 
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.  

14.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada e devolvida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de seu recebimento. 

14.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

14.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

14.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do 
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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 até 02 (dois) 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.  

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 até 
(dois) 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: 

15.3.1. 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; 

 
15.4. 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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15.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência.  

15.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 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.  

15.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 
ônus, antes da contratação. 

15.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, 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 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

19. DO PAGAMENTO 

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

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que:  

20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

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

P
O

R
T

A
L D

A
 T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
C

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaM
unicipal/dow

nload/30-20210714094443.pdf
assinado por: idU

ser 83                     



Prefeitura Municipal de Terezinha 
Fundo Municipal de Saúde 

CNPJ: 09.111.921/0001-04 

 

 
Rua Agamenon Magalhães, 25 A – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000 

Fone: (87) 3792.1177 | E-mail: smsterezinha@hotmail.com 

 
 

20.1.3. Apresentar documentação falsa; 

20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.6. Não mantiver a proposta; 

20.1.7. Cometer fraude fiscal; 

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente.  

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
 

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
 
20.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
 
20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 
 
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 
 

20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 
 
20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 
20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

 
20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
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20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
do Código Civil. 
 
20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 
20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
20.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 
da proposta do licitante mais bem classificado. 

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacaochadealegria@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante no 
preâmbulo deste edital. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 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 ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
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22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

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. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

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, pelo Pregoeiro.   

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. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BNC.ORG.BR, nos 
dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 

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

23.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 
23.12.2. ANEXO II – Exigências para Habilitação; 
23.12.3. ANEXO III – Declaração Inidoneidade 
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23.12.4. ANEXO IV – Declaração Habilitação 
23.12.5. ANEXO V – Declaração menor de idade; 
23.12.6. ANEXO VI – Declaração ME/EPP 
23.12.7. ANEXO VII – Declaração Responsabilidade 
23.12.8. ANEXO VIII – Declaração Vínculo 
23.12.9. ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de Preços 
23.12.10. ANEXO X – Minuta de Contrato 

 

Terezinha, 02 de março de 2021. 

 

 

Rhenady Rhayadney Renovato Ferrira 
Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Este Termo de Referência tem como objeto aquisição de gêneros alimentícios, hortifrúti, 
material de limpeza e utensílios para a Secretaria Municipal de Saúde de Terezinha/PE.  
 

2. A JUSTIFICATIVA 

2.1 O presente Termo visa a aquisição futura para atender as necessidades de manutenção dos 
serviços da Secretaria de Saúde do município de Terezinha/PE.  

2. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

3.1 A definição dos produtos objeto deste Termo de Referência foi obtida através de consulta 
realizada junto ao Conselho Municipal de Saúde, para determinar a necessidade do município quanto 
ao uso dos produtos e foi realizada cotação de preços nas empesas da região para estabelecer os 
preços médios praticados para tais produtos.  

3. DO VALOR ESTIMADO  

3.1 O valor total estimado para as aquisições com base em cotações de mercado é R$ 
1.323.722,60 (um milhão trezentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta 
centavos). 

3.2 Foram utilizadas cotações de mercado de empresas e pesquisas em sites de referência. 
Levamos em consideração os valores unitários similares ofertados nas propostas para cálculo dos 
valores médios, conforma tabelas de Mapa de Cotações anexas a este Termo de Referência.  

ITEM 
Descrição do Produto Qtde UNID Preço Méd. 

Valor 
Máximo 

 GENERO ALIMENTICIO 
    

01 Achocolatado em pó, solúvel, a base de cacau, leite, açúcar, 
maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja. 
Isenta de gordura vegetal hidrogenada e/ou espessantes. 
Acondicionado em pacote de polietileno, íntegro, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 
400g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lotes, data de validade, quantidade do produto e 
número de registro. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.  Reposição do produto: no caso de alteração do 
produto antes do prazo de validade e embalagens danificadas. 

250 UND 112,43 28.107,50 

02 Açúcar cristal, refinado de primeira qualidade. Obtido de cana de 
açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de 
sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3% P/P, 
sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais 
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalados em sacos 
plásticos íntegros hermeticamente fechados contendo 1kg. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricional, número de 

1650 UND 3,36 5.549,50 
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lotes, data de validade, qualidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Reposição do produto: no caso 
de alteração do produto antes do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

03 Adoçante Dietético Líquido – 100% só stevia. Ingredientes: água, 
Edulcorantes Naturais Glicosídeos de Steviol, conservantes: 
benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. 
Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. 
Unidades de 80ml. Prazo de validade mínimo 2 anos a contar a 
partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração antes do prazo de validade e embalagens danificadas. 

60 UND 2,76 165,40 

04 Amido de milho – produto amiláceo extraído do milho, para o 
preparo de mingau, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 
sabor: tradicional, com umidade Max 14% por peso isento de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco de papel 
impermeável, fechado e reembalado em caixa de papel vedada de 
200G. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. Reposição do produto: no caso 
de alteração do produto antes do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

60 UND 2,91 174,80 

05 Arroz Integral, características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 
integral. O produto não deve apresentar mofo, substancias 
nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). 
Embalagem: intacta, acondicionada em pacotes de 1kg, isento de 
sujidades e materiais estranhos, em polietileno, transparente, 
limpos, não violados atóxico, resistente que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 
mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Reposição do 
produto: no caso de alteração do produto antes do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

60 UND 9,21 552,40 

06 Arroz Parbolizado tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros 
com teor de umidade máxima de 15 % , isento de sujidades e 
materiais estranhos, embalado  em sacos plásticos de 1kg  
transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistente que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da 
entrega na unidade requisitante. Reposição do produto: no caso 
de alteração do produto antes do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

1650 UND 6,78 11.187,00 

07 Aveia, em flocos, isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias 
nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, 
resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses 
a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no 

80 UND 3,56 284,53 

P
O

R
T

A
L D

A
 T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
C

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaM
unicipal/dow

nload/30-20210714094443.pdf
assinado por: idU

ser 83                     



Prefeitura Municipal de Terezinha 
Fundo Municipal de Saúde 

CNPJ: 09.111.921/0001-04 

 

 
Rua Agamenon Magalhães, 25 A – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000 

Fone: (87) 3792.1177 | E-mail: smsterezinha@hotmail.com 

 
 

caso de alteração antes do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

08 Biscoito tipo Água, contendo em sua composição: farinha de trigo, 
água, 0% de gorduras trans, enriquecida com ferro e ácido fólico e 
demais substâncias permitidas pela ANVISA. Acondicionados em 
dupla embalagens de polietileno, atóxicos, hermeticamente 
vedado, embalados em duas ou mais camadas de materiais, 
sendo que sempre que a camada que esteja em contato direto 
com o alimento seja de plástico com peso de no mínimo 400g e 
acondicionados em caixa de papelão limpa, integra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, n° de lote, informação nutricional 
constando expressa por escrito a presença de glúten, data de 
validade de no mínimo 06 meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

50 UND 5,23 261,50 

09 Biscoitos de Chocolate - Tipo rosquinha, contendo leite em pó, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento 
químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), 
melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), estabilizante 
(lecitina de soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido 
cítrico). São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas, 
queimadas de caracteres organolépticos anormais. Não poderá 
apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo 
aceito – até 10% de biscoitos quebrados). Embalagem: Saco de 
polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, 
lacrado, pacote contendo peso líquido de 400 gramas. Prazo de 
Validade: Mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. A 
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: 
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. Reposição do produto: no caso de 
alteração do produto antes do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

50 UND 4,36 218,00 

10 Biscoito Doce – Tipo Maria, composição básica: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais 
substâncias permitidas, acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico hermeticamente, vedados com no mínimo 
400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega da unidade requisitante. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

1700 UND 4,06 6.902,00 

11 Biscoito salgado – Tipo Cream-Cracker, composição básica: 
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais 
substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxicos hermeticamente vedados com no mínimo 
400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 

1700 UND 4,08 6.930,33 
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validade e embalagens danificadas. 

12 Biscoito Salgado Integral – deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, não devem estar mal assados ou 
com caracteres organolépticos anormais. Ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fibra 
de trigo, açúcar, extrato de malte, sal, glicose, soro de leite, 
fermentos químicos: bicabornato de amônio, bicabornato de 
sódio e fosfato monocálcico, estabilizante lecitina de soja. 
Embalagem: devem estar acondicionados em embalagem 
primária plástica, transparente, envoltos por embalagem 
secundária de polietileno, atóxico, resistente, lacrado, contendo 
400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 
mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição 
do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento 
do prazo de validade e embalagens danificadas. 

100 UND 5,14 514,00 

13 Café torrado e moído: produto de 1ª qualidade; não contém 
glúten; embalagem: 250g; embalagem aluminizada; selo de 
pureza emitido pela associação brasileira da indústria e do café 
m- ABIC; validade mínima de 1 ano a contar do recebimento; 
rotulagem segundo os padrões da resolução nº259 de 
20/09/2002 do MS. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

2000 UND 6,17 12.346,67 

14 Chá de Ervas, chá sabores variados, integrantes folhas de erves. 
Embalagem em caixa de papelão contendo dentro separados 10 
saquinhos de 10g, livre de parasitas, mofo e de qualquer 
substâncias nocivas, odores estranhos, prazo de validade mínimo 
de 06 meses a partir da data de entrega. 

400 UND 4,74 1.894,67 

15 Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros, de 
urucum, limpos dessecados e moídos de coloração amarelada, 
com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais 
estranhos e a sua espécie, acondicionados em saco plástico 
transparente e atóxico, hermeticamente, vedado e resistente, de 
100 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do 
prazo de validade e embalagens danificadas. 

1000 UND 1,02 1.016,67 

16 Coco ralado sem adição de açúcar, em flocos finos, acondicionado 
em embalagem aluminizada ou de polietileno atóxico 
transparente, contendo 100g, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

60 UND 4,99 299,40 

17 Canela em pó proveniente de cascas sãs, limpas e secas em forma 
de pó fino, acondicionada em tubo de polietileno, integram 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número de lote, data de fabricação, 
data de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega 
na requisitante. Tubo com 40g. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na 

60 UND 1,97 118,00 
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unidade requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

18 Carne Bovina CONGELADA moída – magra de primeira qualidade, 
não amolecida nem pegajosa, sem pelanca, sem gordura, sem 
sebo, com aspecto cor cheiro e sabor próprios, embalada á vácuo 
em embalagem primária em sacos plásticos de polietileno atóxico, 
próprias para alimentos, devidamente seladas e isentas de fecho 
ou qualquer material estranho; fornecido em embalagens 
contendo 500 g, identificando o produto através de etiqueta com 
data de fabricação e validade perfeitamente legíveis. Suas 
condições deverão atender a Legislação Vigente, entrega 
fracionada de acordo com a necessidade de consumo. 
O transporte será realizado em veículos dotados de unidades de 
refrigeração/congelamento. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

1400 UND 11,43 16.002,00 

19 Carne Bovina CONGELADA – Acém, cortada em cubos, sem 
pelanca, sem gordura, congelada, sem sebo, com aspecto cor 
cheiro e sabor próprios, embalada á vácuo em embalagem 
primária em sacos plásticos de polietileno atóxico, próprias para 
alimentos, devidamente seladas e isentas de fecho ou qualquer 
material estranho; fornecido em embalagens contendo 1 kg, 
identificando o produto através de etiqueta com data de 
fabricação e validade perfeitamente visíveis. Suas condições 
deverão atender a Legislação Vigente, entrega fracionada de 
acordo com a necessidade de consumo. 
O transporte será realizado em veículos dotados de unidades de 
refrigeração/congelamento. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.  Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

1200 UND 35,74 42.892,00 

20 Coxa e sobre coxa de frango com osso: Características Técnicas: 
Congelado com pesagem média de 250g por peça. A ave deve ter 
contornos definidos, firmes e sem manchas, peça lisa e coloração 
clara, pele aderente e odor característico. Não deve apresentar 
sujidades, penas e carcaça. Não poderá conter excesso de gelo. 
Embalagem: Deve estar intacta. Acondicionada em sacos de 
polietileno contendo aproximadamente 1Kg. Prazo de Validade: 
Mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de 
processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual 
ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e 
informações nutricionais, perfeitamente legíveis. O transporte 
será realizado em veículos dotados de unidades de 
refrigeração/congelamento. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

2000 UND 11,54 23.073,33 

21 Carne de frango tipo peito, sem pelanca, sem gordura com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, embalada à vácuo em 
embalagem primária em sacos plásticos de polietileno atóxico, 

600 UND 17,23 10.336,00 
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próprias para alimentos, devidamente seladas e isentas de fecho 
ou qualquer material estranho; fornecido em embalagens 
contendo aproximadamente 1 kg, identificando o produto através 
de etiqueta com data de fabricação e validade. Suas condições 
deverão atender a Legislação Vigente, entrega fracionada de 
acordo com a necessidade de consumo. 
O transporte será realizado em veículos dotados de unidades de 
refrigeração/congelamento. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

22 Creme de leite, UHT homogeneizado em embalagem tetrapak 
com 200g, deverá constar na embalagem tetrapak com 200g, 
deverá constar na embalagem do produto, tabela de informações 
nutricionais, data de fabricação e prazo de validade, sem 
necessidade de refrigeração. Validade no mínimo de 06 meses a 
partir da data de entrega. 

150 UND 3,41 511,00 

23 CATCHUP. tomate, açúcar, vinagre, sal, amido modificado, cebola, 
alho e especiarias. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem: frasco 
com 400g, data de fabricação e prazo de validade. 

100 UND 3,33 333,00 

24 CALDO DE GALINHA Sal, amido, gordura vegetal, açúcar, água, 
cúrcuma, salsa, páprica, pimenta-preta, cominho, alho, 
concentrado natural de cebola, realçadores de sabor glutamato 
de sódio, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizantes 
e corante caramelo III. 

200 UND 0,60 119,33 

25 CARNE BOVINA SALGADA, TIPO JERKED BEEF - DIANTEIRO, em 
pacote com 5 Kg. Preparado com carne bovina de boa qualidade, 
com pouca ou nenhuma gordura, salgada, dessecada, curada, 
seca, de consistência firma, com cor, cheiro e sabor próprio, 
isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalados à 
vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até 
o momento do consumo, embalados em caixa de papelão limpa, 
íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

350 UND 194,10 67.935,00 

26 Cominho moído extraído de sementes de cominho de primeira 
qualidade, sem adição de pimenta, com aspecto, cor, cheiro, 
sabor característicos, sem misturas, isento de sujidades, parasitas 
e larvas. Embalagem de 100 g saco plásticas transparentes e 
atóxica, limpa e não violáveis resistentes que garantem a 
integridade do produto até o momento do consumo.  A 
embalagem deverá conter os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega na 
unidade requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 

1000 UND 1,34 1.336,67 
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embalagens danificadas. 

27 Doce de goiaba (em lata), que possibilite o corte. 
Obtido das partes comestíveis desintegradas da goiaba, com 
açúcar, contendo pectina, ajustador de PH. Isento de sujidades, 
larvas e parasitas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
acondicionado em potes de 600g, embalados em caixas de 
papelão reforçado com validade mínima de 11 meses a contar da 
data de entrega. 

150 UND 5,59 838,00 

28 Extrato de tomate: extrato de tomate simples e concentrado. O 
extrato de tomate deve ser preparado com frutos maduros, 
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto deve estar 
isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
Ingredientes: Tomate, sal e açúcar. Embalagem: Deve estar 
intacta, em sachê de 340 gramas. Prazo de validade: Mínimo de 6 
meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 

1100 UND 1,61 1.771,00 

29 Ervilha, em conserva, latas de 200g a 300g (peso drenado) sem 
amasso ou ferrugens e que contenham data de fabricação e 
validade- produto com no mínimo 30 dias de fabricação. 
Composição: ervilha, água, açúcar e sal. Validade mínima- 06 
meses a contar da data de entrega. 

400 UND 2,74 1.094,67 

30 Farinha de Trigo com fermento – de 1ª. Qualidade, acondicionado 
em embalagem de polipropileno transparente ou papel original 
de fábrica com 1kg, aspecto fino, isento de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas e livre de umidade, registro no Ministério da 
Agricultura - SIF, informações do fabricante, especificação do 
produto e data do vencimento estampado na embalagem. Prazo 
de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega 
Embalagem de 1 kg. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

350 UND 5,10 1.785,00 

31 FARINHA DE MANDIOCA, FINA, BRANCA, EMBALADA EM PACOTES 
PLÁSTICOS TRANSPARENTES, LIMPOS NÃO VIOLADOS E 
RESISTENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE 
VALIDADE DE NO MINIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA, LOTE E PESO LÍQUIDO, PACOTES CONTENDO 1 KG. 

300 UND 5,46 1.638,00 

32 FARINHA DE TAPIOCA, Grupo: seca, Subgrupo: grossa, Tipo:1, 
Classe: branca, Unidade de Fornecimento: 1kg, Características 
Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá 
estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

200 UND 6,82 1.364,67 

33 FEIJÃO CORDA, NOVO, CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E 
SADIOS COM  TEOR DE  UMIDADE MÁXIMA DE 15% ISENTO DE 
MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS 
VARIEDADES E ESPÉCIES, EMBALAGEM DE 1 KG EM SACOS 
TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS NÃO VIOLADOS, 
RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ 
O MOMENTO DO CONSUMO ACONDICIONADOS EM FARDOS 

300 UND 6,82 2.047,00 
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LACRADOS COM 30 PACOTES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTES, DATA DE 
VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 
VALIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: 
NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO 
DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS 

34 FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 2, CLASSE CARIOQUINHA, NOVO, 
CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS COM  TEOR DE  
UMIDADE MÁXIMA DE 15% ISENTO DE MATERIAL TERROSO, 
SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, 
EMBALAGEM DE 1 KG EM SACOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, 
LIMPOS NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO 
ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS COM 30 PACOTES. A 
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, 
NÚMERO DE LOTES, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE SEIS 
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NA UNIDADE 
REQUISITANTE. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE 
ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE 
VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. 

1000 UND 10,20 10.200,00 

35 FEIJÃO MULATINHO, NOVO, CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E 
SADIOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% ISENTO DE 
MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS 
VARIEDADES E ESPÉCIES, EMBALAGEM DE 1 KG EM SACOS 
TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS NÃO VIOLADOS, 
RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ 
O MOMENTO DO CONSUMO ACONDICIONADOS EM FARDOS 
LACRADOS COM 30 PACOTES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTES, DATA DE 
VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 
VALIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: 
NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO 
DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. 

1000 UND 11,58 11.580,00 

36 Fígado bovino congelado. Aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalado 
à vácuo em embalagem primária em sacos plásticos de polietileno 
atóxico, próprias para alimentos, devidamente seladas e isentas 
de fecho ou qualquer material estranho; fornecido em 
embalagens contendo aproximadamente 1 kg, identificando o 
produto através de etiqueta com data de fabricação e validade. 
Suas condições deverão como atender a Legislação Vigente, 
entrega fracionada de acordo com a necessidade de consumo. 
O transporte será realizado em veículos dotados de unidades de 
refrigeração/congelamento. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 

250 UND 12,71 3.178,33 
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embalagens danificadas. 

37 Flocão de milho pré-cozido, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em 
saco plástico transparente e atóxico, limpo não violado, resistente 
que garantes a integridade do produto até o momento do 
consumo acondicionado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 

1700 UND 2,04 3.468,00 

38 IOGURTE DE MORANGO, REFRIGERADO, MISTURA HOMOGÊNEA, 
ISENTO DE ESTUFAMENTO, MOFO, SEM PRECIPITAÇÃO, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO RESISTENTE, 
ATÓXICO, CONTENDO 01 LITRO. CONTENDO NA EMBALAGEM A 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, 
VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LÍQUIDO E SELO DE 
INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 
MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. REPOSIÇÃO DO 
PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO 
VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS 
DANIFICADAS. 

500 UND 4,78 2.391,67 

39 Leite de coco - produto obtido de leite de coco, pasteurizado e 
homogeneizado. Acondicionado em embalagem esterilizada e 
hermeticamente fechada contendo 500mL, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

100 UND 3,02 302,33 

40 Leite em pó integral, contendo no mínimo 26% de gorduras, em 
embalagem aluminizada, resistentes, limpos não violados que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo, 
contendo 200g. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

500 UND 6,79 3.395,00 

41 Leite em pó desnatado, em embalagem aluminizada, resistentes, 
limpos não violados que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo, contendo 200g. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Reposição do produto: no caso 

250 UND 14,28 3.570,00 
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de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

42 Leite enlatado, formula infantil 0 a 6 meses de procedência 
nacional, com proteínas modificadas em sua relação 
caseína/proteína do soro do leite (30:70 ou nucleotídeos, zincos, 
selênio, L-arginina, ferro e vitaminas. Densidade calórica até 
67kcal/100 ml. Distribuição calórica: 7% proteína, 45% 
carboidratos, entre 45% e 48% gorduras. Carboidratos: 100% 
lactose. Osmolalidade: entre 300 e 330 mosm/kg. 

200 UND 17,37 3.474,67 

43 Leite condensado, embalagem tetra pack de 395g, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega. 

150 UND 6,62 993,50 

44 LINGUIÇA CALABRESA COZIDA E DEFUMADA Componentes, 
incluindo tipos e códigos de aditivos, quando utilizados: Carne 
suína, Gordura su ir a, Carne mecanicamente separada de ave, 
Carne mecanicamente separada de frango, Proteína texturizada 
de soja, Sai, Açúcar, Pimenta Calabresa, Pimenta Preta , 
Reguladores de acidez Lactato de Sódio (INS 325), e Citra:o de 
sódio (INS 331iii) , EstabilizantesPolifosfato de sódio (INS 452i), 
Tripolifosfato de Sódio (INS 451i) e Pirofosfato cissódicci (INS 
450i), Antioxidante Isoascorbato de Sádio MS 316), 
Aromatizardes: Aroma rateiai de fumaça e aroma natural de alho, 
Acidulante Ácido cítrico (472c), Conservador I\ itrito de Sódio (INS 
250), Corante carmim de coc:honilha(INS 120 ).Contém glúten. 
Informação Nutricional do produto expressa em 100g: Valor 
Calórico: 356kcal, Carboidratos: 3,2%, Lipídios: 30%, Proteínas: 
18,2%. EM EMBALAGEM PLÁSTICA Á VÁCUO PADRONIZADA DE 
ATÉ 5KG. . O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

400 UND 25,86 10.342,67 

45 LINGUICA - FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE 
NAO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO 
NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGAJOSA, ISENTA DE 
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E 
REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE 
POLIETILENO. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

400 UND 24,11 9.645,33 

46 Macarrão espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da 
farinha de trigo especial e demais substâncias permitidas, isenta 
de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade 
máxima 13%, embalagem de 500g, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionado. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, qualidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do 
prazo de validade e embalagens danificadas. 

2450 UND 3,83 9.383,50 

47 Macarrão tipo parafuso, com ovos, pacote com 500 gramas, com 
registro no conselho regional de química- CRQ. Acondicionado em 
embalagens pláticas, transparentes e atóxico, limpo, não violadas, 

150 UND 4,59 688,50 
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resistentes e que garanta a integridade do produto até o 
momento dos consumos acondicionados em fardos lacrados. O 
produto deverá ser isento de parasitas e corantes artificiais, 
sujidades, admitida umidade máxima de 13% a embalagem 
deverá conter externamente a identificação e procedência, 
informações nutricionais, n° do lote, quantidades do produto, 
prazo de validade e quantidade do produto, validade mínima de 
11 meses a partir da data de entrega. 

48 Macarrão Integral de Arroz – Massa alimentícia integral, de arroz  
(macarrão sem glúten) com ovos massa feita a partir do arroz, 
com ovos, acondicionados em embalagem de 500g, isento de 
qualquer substância estranha, nociva ou tóxica, de forma íntegra 
e sem perfurações. Produto fisicamente bem conservado, não 
triturado pelo manuseio excessivo. Formato parafuso, penne ou 
espaguete. Não conter glúten. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
qualidade do produto. Prazo de validade mínimo 06 meses a 
contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

100 UND 6,88 688,33 

49 Maionese, tradicional, acondicionada em embalagem tetrapak ou 
plástico atóxica, contendo 500g, uma porção com 4,0g de 
gorduras totais e 0% gorduras trans, em potes plásticos atóxicos e 
reembalada em caixas de papelão reforçado. 

100 UND 4,95 494,67 

50 Margarina produzida exclusivamente de gordura vegetal, com 
70% ou mais de lipídios, com adição de sal, em potes de 
polipropileno, resistente, que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo contendo peso líquido 250g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e número do 
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.  
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 

2000 UND 2,79 5.580,00 

51 Milho verde em conserva, peso drenado lata com 200 gramas, 
(peso drenado) validade 24 meses a partir da data de entrega sem 
amasso ou ferrugens e que contenham data de fabricação e 
validade- produto com no máximo 30 dias de fabricação. 
Composição: ervilha, água, açúcar e sal. Validade mínima a 6 
meses a data de entrega. 

150 UND 14,02 2.103,00 

52 Mortadela Carne mecanicamente separada de aves, água, pele 
suína, gordura suína, carne mecanicamente separada de suínos, 
amido, proteína de soja, sal, carne suína, açúcar, condimentos 
naturais, pimenta branca, pimenta vermelha, alho, regulador de 
acidez lactato de sódio, estabilizante polifosfato de sódio, 
antioxidante eritorbato de sódio, realçador de sabor glutamato 
monossódico, corante natural caramelo IV, conservante nitrito de 
sódio e corante natural carmim de cochonilha. Não contém 
glúten. Contém carne mecanicamente separada de aves e carne 
mecanicamente separada de suínos. Peça com 3,5 kg. 

200 UND 36,72 7.344,00 
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Acondicionado em saco plástico, 
Atóxico. 

53 Milho de pipoca, grãos em limpos livres de larvas pacote com 500 
gramas. 

150 UND 2,74 410,50 

54 Mistura para bolo, com farinha de trigo, enriquecida com ferro e 
acido fólico, açúcar, óleo vegetal refinado, leite em pó, 
estabilizante lecitina de soja (ins322, ovo em pó, sal, fermento em 
pó), sabores diversos, embalagem plástica leitosa contendo 450g, 
prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de 
entrega. 

50 UND 11,78 589,00 

55 Mungunzá, grão de milho amarelo, com aspecto, cor cheiro e 
sabores próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em 
sacos plásticos, transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantem a integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionado. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (SEIS) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

500 UND 2,63 1.315,00 

56 Óleo de soja refinado. A embalagem deverá conter 900 ml, 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote data de validade do 
produto e número de registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega na 
unidade requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

1000 UND 12,06 12.056,67 

57 OVO DE GALINHA, branco tipo extra, fresco, limpo, pesando 
aproximadamente 50 gramas cada, embalado e vedado em 
bandejas de papelão ou isopor, lacradas, com 30 unidades cada. A 
embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência 
e data de validade. 

500 UND 15,60 7.798,33 

58 Pão bisnaga, tipo cachorro quente, macio, pesando 
aproximadamente 40g a unidade contendo 10 pães em cada 
embalagem. Isento de sujidades, lesões físicas e condicionado em 
embalagem apropriada. O produto deve apresentar validade de 
no mínimo 30 dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

200 UND 6,11 1.222,67 

59 Pão de forma: Massa leve, farinha de 
trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com 
casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o pão queimado 
ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de 
qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, 
sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades 
cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca 

150 UND 6,54 981,50 
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do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso 
líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da 
entrega. Unidade utilizada: pacote de 500 g 

60 Pão de forma integral, farinha integral, farinha de trigo, açúcar 
mascavo, óleo, sal e grãos, embalagem de 500g 

150 UND 6,43 964,00 

61 Peixe bacalhau, peixe salgado e seco o produto elaborado com 
peixe limpo, eviscerado, com ou sem cabeça e convenientemente 
tratado pelo sal ( cloreto de sódio ) , devidamente seco, não 
podendo conter mais de 40% de umidade para as espécies 
consideradas gordas, tolerando-se 5% a mais para as espécies 
consideradas magras. 

150 UND 36,67 5.501,00 

62 Polpa de Frutas, (sabores diversos), com conservante permitidos 
pela vigilância sanitária (SORBATO DE POTASSIO), embalagem de 
vidro com 500ml. A embalagem deverá conter extremamente os 
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
n° de lote, n° do registro, prazo de validade e peso liquido na 
embalagem, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

200 UND 5,94 1.187,33 

63 Proteína texturizada de soja, cor escura, obtida da extrusão da 
farinha desengordurada de soja apresentada com grãos, com 
aspecto, cor e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas. Embalagem de 400g, em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos e não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deve conter externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega na 
unidade requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

200 UND 5,48 1.096,00 

64 Queijo tipo parmesão ralado, embalagem de 50g, isento de bolor 
e /ou mau aspecto de conservação, conservado em embalagem 
plástica atóxica, contendo marca, data de fabricação, embalagem, 
validade e registro SIM ou SIF. 

70 UND 3,96 277,43 

65 Sal moído, iodado, constituído de cristais de granulação uniforme 
e isento de impurezas e unidade. Acondicionado em saco de 
polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente 
limpo, contendo de 1 kg de peso liquido e acondicionado em 
fardos com 30 pacotes A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, numero de lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data da entrega na unidade 
requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

350 UND 0,79 275,33 

66 SALSICHA DE HOT DOG CONGELADA, carne bovina, carne 
mecanicamente separada de frango, miúdos suínos, gordura 
suína, água, proteína de soja, fécula de mandioca, sal 
maltodextrina, condimentos naturais (alho em pó, cebola em pó, 
exuatc de alecrim, páprica doce em pó), regulador de acidez 
lactato de sódio (INS 325), conservadores nitrato MS 251), 

400 UND 9,79 3.916,00 
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antioxidante eritorbato de sódio (INS 316), estabilizantes 
tripolifosfato de sódio (INS 451i) e polifosfato de sódio (INS 452i), 
aroma natural de fumaça e noz moscada, corante natural de 
urucum (160b). Não contém glutèn. 

67 Sardinha em conserva com molho de tomate, produto elaborado 
com peixe (sardinha) em bom estado de conservação e higiene, 
submetido a processo tecnológico adequado, envasado com 
cobertura (óleo comestível) em recipiente Sardinha em conserva, 
sardinha em óleo comestível: produto elaborado com peixe 
(sardinha) em bom estado de conservação e higiene, submetido a 
processo tecnológico adequado, envasado com cobertura (óleo 
comestível) em recipiente hermético e esterilizado 
comercialmente com 125g; com LACRE DE ABERTURA; produto 
eviscerado, sem nadadeiras, cauda ou cabeça; com aspecto 
característico do produto, não deverá ter cheiro ardido ou 
rançoso; com validade mínima de 12 meses após a data de 
fabricação. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

300 UND 5,00 1.501,00 

68 Suco concentrado – sabor goiaba, não fermentado e não alcoólico 
extraído da polpa das frutas, benzoato de sódio, acido cítrico, com 
outras substâncias permitidas, sem glúten, integral, sem açúcar, 
frutas frescas e selecionadas, acondicionado em garrafa com 500 
ml. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega na 
unidade requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

500 UND 6,11 3.053,33 

69 Suco concentrado – sabor acerola, não fermentado e não 
alcoólico extraído da polpa das frutas, benzoato de sódio, acido 
cítrico, com outras substâncias permitidas, sem glúten, integral, 
sem açúcar, frutas frescas e selecionadas, acondicionado em 
garrafa com 500 ml. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
da entrega na unidade requisitante. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

500 UND 6,93 3.463,33 

70 Suplemento nutricional hiperproteico, acrescido de arginina e 
prolina com alto teor de zinco, selênio, vitaminas A, C e E, 
favorecendo o processo de cicatrização. É um Suplemento para 
nutrição enteral e oral, sem adição de açúcares. 

200 UND 47,73 9.546,00 

71 Vinagre, envasado em garrafa de polietileno atóxica resistente 
transparente, contendo 500 ml, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar 
da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

800 UND 2,24 1.789,33 

72 Xerém obtido de grãos de milho crus, secos, processado fino, de 
matéria prima sã e limpa, não podem estar ardidos, mofados, 
carunchados ou não desgerminados, com ausência parcial ou 
total do gérmen, com aspectos, cor e sabor próprios, livre de 
fertilizantes, sujidades, parasitos, larvas e detritos animais ou 
vegetais. Acondicionados em saco plástico resistente com 500g. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega na 

250 UND 1,81 452,50 
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unidade requisitante. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

73 Refrigerante em garrafa descartável de 2L. Os sabores devem ser 
variados, contendo 
as seguintes composições: Cola - (Água 
gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, 
corante amarelo IV, acidulante INS 338 e 
aroma natural. Não contém glúten, não 
alcoólico); Laranja - (Água gaseificada, 
açúcar, suco natural de laranja, 10%, aroma 
artificial, acidulante INS 330, conservador INS 
211, estabilizantes INS 444 e INS 480, corante 
artificial INS 110. Não contém glúten, não 
alcoólico); Uva - (Água gaseificada, açúcar, 
suco natural de uva 10%, acidulantes INS 330, 
conservador INS 211, corantes artificais INS 
123, INS 133 e tratarzina, aroma sintético 
artificial, não contém glúten, não alcoólico); 
Guaraná - (Água gaseificada, açúcar, semente 
de guaraná, 0,025%, acidulante INS 330, 
corante amarelo IV, aroma sintético idêntico 
ao natural, conservador INS 211, não contém 
glúten, não alcoólico) e Limão (Água 
gaseificada, açúcar, suco natural de limão 
2,5%, aroma natural, acidulante INS 330, e 
conservador INS 211. Não contém glúten, não 
alcoólico). 

250 UND 8,15 2.038,33 

 
Valor Total 

   
R$ 

397.857,13 

 

 Descrição do Produto Qtde UNID Preço Méd. Valor 
Máximo 

74 ABACAXI, DEVERÁ SER PROCEDENTE DE 
ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS E SÃOS, SER 
FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU MÁXIMO NO 
TAMANHO, AROMA E COR DA ESPÉCIE E 
VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE 
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR 
A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO 
EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, 
ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E 
SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR 
QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU 
MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA, A 
POLPA E O PEDÚNCULO QUANDO HOUVER, 
DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES. 
NÃO SERÃO PERMITIDOS MANCHAS, DEFEITOS 
NA CASCA, MOFOS E PARTES PODRES. 

500 UND 3,50 1.750,00 

75 ALHO, Ser de Classificação EXTRA: ótima 
qualidade, sem defeito, fisiologicamente 
desenvolvido, firme e intacto; sem broto, 

100 UND 23,13 2.313,33 
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defeitos e lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, perfurações e cortes); tamanho e 
coloração uniformes; devendo ser graúdo; sem 
material terroso ou sujidade, livre de substâncias 
tóxicas ou nocivas.Características: cor branca, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem 
pontos de bolores, parasitas ou larvas 

76 ALFACE, Ótima qualidade, sem defeitos, com 
folhas verdes sem traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e 
tamanho uniforme e típicos da variedade. Não 
serão permitidos defeitos nas verduras que 
afetem a sua coloração e a sua aparência, estar 
livre de enfermidades e insetos, não estar 
danificada por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a aparência. 

250 UND 2,47 616,67 

77 BANANA, EM PENCAS DE 1600 A 2000G 
APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE 
LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, 
TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES 
ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA 
DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. 

150 UND 3,71 556,00 

78 BATATA DOCE, LISA, FIRME E COMPACTA, 
DEVENDO SER GRAUDA, 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. ACONDICIONADAS EM SACOS DE 
30 KG. 

200 UND 3,71 741,33 

79 BATATA INGLESA FIRME E INTACTA, SEM LESÕES 
DE ORIGEM FÍSICA, RACHADURAS, CORTES – 
TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME, 
DEVENDO SER GRAÚDA. ACONDICIONADAS EM 
SACOS DE 45 KG. 

600 UND 5,74 3.446,00 

80 CEBOLA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVA, 
CASCAS ÍNTEGRAS, FIRMES, LIVRE DE SUJIDADES. 
ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. 
TAMANHO MÉDIO. ACONDICIONADAS EM SACOS 
DE 18 KG. 

500 UND 5,12 2.560,00 

81 CENOURA SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E 
FIRME SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, 
RACHADURAS E CORTES, TAMANHO E 
COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDA. ACONDICIONADAS EM SACOS 
DE 20 KG. 

300 UND 4,25 1.275,00 

82 CHUCHU EXTRA, APRESENTANDO GRAU DE 
MATURAÇÃO ADEQUADO À MANIPULAÇÃO 
TRANSPORTE E CONSUMO, ISENTA DE 
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. 
ACONDICIONADAS EM SACOS DE 20 KG. 

400 UND 3,42 1.366,67 

83 COENTRO FOLHAS DE COR VERDE, DE 1ª 300 UND 1,33 400,00 
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QUALIDADE, VIÇOSO, BRILHANTE, FRESCO, 
VERDE, SEM EXCESSO DE UMIDADE, SEM SINAIS 
DE AMARELAMENTO, COM TALOS FIRMES, SEM 
FOLHAS ESCURAS OU MUCHAS, LIVRE DE 
INSETOS, ISENTA DE DANOS POR LESÃO FÍSICA 
OU MECÂNICA, EM MOLHOS DE 100G. 

84 COCO SECO, TIPO ANÃO, DESTINADO AO 
CONSUMO IN NATURA DA POLPA. COM 
AUSÊNCIA DE SUJIDADES E LARVAS.  

200 UND 5,03 1.006,00 

85 COCO VERDE, In Natura, tamanho de médio a 
grande, casca livre de fungos. Devem estar 
íntegras, sem traço de descoloração ou manchas. 
Deverá ser transportados em carros higienizados 
em temperatura ambiente. 

200 UND 2,17 433,33 

86 GOIABA DE 1ª QUALIDADE, COM 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS. 
APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO 
ADEQUADO À MANIPULAÇÃO TRANSPORTE E 
CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E 
LARVAS. ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE 25 KG. 

150 UND 5,22 782,50 

87 INHAME, Produto de boa qualidade e sem 
defeitos grosseiros, como rachaduras, 
perfurações e cortes. Com aspecto, aroma e 
sabor típicos do produto. Livres de umidade 
externa, com casca que solte facilmente, polpa 
branca ou amarelada e de aspecto fresco. 

350 UND 7,74 2.710,17 

88 LARANJA BAHIA, Laranja bahia de primeira, 
compacta e firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. Tamanho e 
coloração uniformes devendo ser bem 
desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e 
larvas.  

800 UND 0,40 317,33 

89 LIMÃO TAITI, De primeira, fresco, livre de 
resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e 
intacta, fornecendo boa quantidade de caldo. 

400 UND 0,48 193,33 

90 MACAXEIRA LIMPA- TIPO BRANCA/ AMARELA, DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, RAIZ DE ELEVADA 
QUALIDADE E SEM DEFEITOS, COR E TAMANHOS 
UNIFORMES, SEM DANOS OU SINAIS DE 
APODRECIMENTO, COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA 
DO PRODUTO, COLHEITA RECENTE, NÃO SÃO 
PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURAÇÕES E 
CORTES PROVOCADOS MECANICAMENTE, POR 
INSETO OU DOENÇAS, SEM EXCESSO DE 
UMIDADE PARA EVITAR O CRESCIMENTO 
MICROBIANO. O PROCESSAMENTO DEVE SEGUIR 
O PADRÃO DE HIGIENE CONFORME LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. EM SACOS DE 30 KG 

500 UND 4,10 2.048,33 

91 MAÇÃ NACIONAL FUJI, Maçã fresca, de primeira, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Com 
polpa firme e intacta. Tamanho e coloração 

250 UND 9,94 2.485,83 
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uniformes devendo ser bem desenvolvida e 
madura. Isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal. Isenta de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte. 

92 MARACUJÁ, extra AAA fresco, de primeira, 
compacto e firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. Tamanho e 
coloração uniformes devendo ser bem 
desenvolvido. Isento de sujidades, parasitas e 
larvas. 

400 UND 6,85 2.740,00 

93 MANGA, Produto íntegro, sem manchas, picadas 
de insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em 
ponto de maturação próprio para o consumo. 

300 UND 4,22 1.265,00 

94 MAMÃO HAVAI. APRESENTANDO MATURAÇÃO 
MÉDIA (DE VEZ), POLPA FIRME AO TOQUE, SEM 
APRESENTAR AVARIAS DE CASCA, PROCEDENTE 
DE ESPÉCIE GENUÍNA E SÃ, FRESCA, SEM 
APRESENTAR AVARIAS DE CASCA. ISENTO DE 
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU 
BIOLÓGICA MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU 
CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE 
EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, 
PARASITAS E LARVAS, EM CAIXAS DE 25KG, 

300 UND 3,85 1.155,00 

95 MELANCIA - REDONDA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA, 
LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, 
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO 
SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM 
POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM A 
GRANEL, PESANDO ENTRE 6 A 8 KG CADA 
UNIDADE. 

2000 UND 2,88 5.766,67 

96 MELÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, COM 
MATURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO, 
ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIO, COM 
POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER ISENTO 
DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E LIVRES DE 
RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, PESANDO ENTRE 1 
A 2KG CADA UNIDADE. 

800 UND 3,52 2.813,33 

97 PIMENTAO VERDE DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO 
MÉDIO, SEM RUPTURAS, INTEGRO EM TODAS AS 
PARTES, ISENTO DE INSETOS, UMIDADE, 
SUJIDADES, SUBSTANCIAS TERROSAS OU CORPOS 
ESTRANHOS. SEM LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU 
MECANICA.   

400 UND 4,79 1.916,00 

98 PÊRA, Pêra fresca, de primeira, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios. com polpa firme e 
intacta, tamanho e coloração uniformes devendo 
ser bem desenvolvida e não muito madura. 
Isenta de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal. Isenta de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

200 UND 11,13 2.226,67 
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99 REPOLHO, Repolho verde tamanho médio, 
primeira qualidade, cabeças fechadas, sem 
ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e 
com coloração uniforme, livres de terra nas 
folhas externas. Não serão permitidos defeitos 
nas verduras que afetem a sua formação e a sua 
aparência, estar livre de enfermidades e insetos, 
não estar danificada por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica. 

800 UND 4,19 3.349,33 

100 TOMATE DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, 
GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM 
RUPTURAS, ÍNTEGRO EM TODAS AS PARTES, 
ISENTO DE INSETOS, UMIDADE, SUJIDADES, 
SUBSTÂNCIAS TERROSAS OU CORPOS 
ESTRANHOS. ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE 
25 KG. 

800 UND 5,47 4.373,33 

101 TANGERINA PONKAN, Tangerina tipo pokan “in 
natura”, de primeira qualidade. Fresca, com grau 
de maturidade de 80%, intacta, livre de 
rachaduras, cortes e esmagamento. Isenta de 
materiais terrosos e umidade externa anormal, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos. 

800 UND 1,92 1.533,33 

102 UVA. VARIEDADE NIÁGARA, DE 1ª QUALIDADE, 
NOVA E ÍNTEGRA, FRESCA, COM MATURAÇÃO 
ADEQUADA PARA O CONSUMO, ASPECTO, COR, 
ODOR E SABOR PRÓPRIO, DEVENDO SER ISENTO 
DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E LIVRES DE 
RESÍDUOS DE FERTILIZANTES 

200 UND 10,28 2.056,00 

 Valor Total 54.196,50 
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Descrição do Produto Qtde UNID Preço Méd. 

Valor 
Máximo 

 PRODUTO DE LIMPEZA          

103 ÁGUA SANITÁRIA EMBAA8:L81LAGEM COM 1 
LITRO. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, 
TEOR DE CLORO ÁTIVO 2% A 2,5 % P/P. PODERÁ 
CONTER APENAS HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU 
CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO OU CÁLCIO E 
CARBONATO DE SÓDIO OU CÁLCIO COMO 
ESTABILIZANTE. TIPO COMUM. DESCRIÇÃO NO 
RÓTULO QUE PODE SER USADA EM ALIMENTOS, 
NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, 
TÉCNICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE USO, 
TELEFONE SAC, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. 

300 CX COM 12            24,58  
         
7.375,00  

104 ALVEJANTE LIQUIDO, INCOLOR COM ODOR 
CARACTÉRISTICO EMBALAGEM DE 1 LITRO 

70 UND               4,14  
            
289,80  

105 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, TEOR 92,8 INPM, 
FRASCO COM 1 LITRO. DESCRIÇÃO NO RÓTULO: 
NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, 
TÉCNICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE USO, 
TELEFONE SAC, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. 

500 UND               8,93  
         
4.466,67  

106 AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO LÍQUIDO 
VISCOSO, APLICAÇÕES EM ARTIGOS TÊXTEIS, 
SOLÚVEL EM ÁGUA, BASE NEUTRA, FRASCOS C/ 2 
LITROS. DESCRIÇÃO NO RÓTULO: NOME DO 
FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, TÉCNICO 
RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE 
SAC, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. 

1000 UND               8,30  
         
8.300,00  

107 BALDE PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA, 
CAPACIDADE DE 14 LITROS. 

200 UND             17,68  
         
3.536,00  

108 BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA, 
CAPACIDADE DE 10 LITROS. 

200 UND             14,56  
         
2.912,00  

109 COPO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, 180ML, 
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, COM 25 
PACOTES NA CAIXA. GRAVAÇÃO NO FUNDO DO 
COPO DO SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO P/ 
RECICLAGEM "PS", CONFORME NBR 13230 E 
CAPACIDADE DO COPO. 

200 
CX COM 25 

PCT 
         114,39  

      
22.878,00  

110 COPO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, 200ML, 
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, COM 25 
PACOTES NA CAIXA.GRAVAÇÃO NO FUNDO DO 
COPO DO SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO P/ 
RECICLAGEM "PS", CONFORME NBR 13230 E 
CAPACIDADE DO COPO. 

150 
CX COM 25 

PCT 
         168,17  

      
25.225,50  

111 COPO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, 500ML, 
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, COM 25 
PACOTES NA CAIXA.GRAVAÇÃO NO FUNDO DO 
COPO DO SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO P/ 
RECICLAGEM "PS", CONFORME NBR 13230 E 
CAPACIDADE DO COPO. 

100 
CX COM 25 

PCT 
         240,24  

      
24.024,00  
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112 COPO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, 100ML, 
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, COM 25 
PACOTES NA CAIXA.GRAVAÇÃO NO FUNDO DO 
COPO DO SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO P/ 
RECICLAGEM "PS", CONFORME NBR 13230 E 
CAPACIDADE DO COPO. 

50 
CX COM 25 

PCT 
         110,85  

         
5.542,67  

113 DESINFETANTE A BASE DE EUCALIPTO, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO, GERMICIDA E BACTERÍCIDA, 
PARA USO GERAL, EMBALAGEM DE 1 LITRO. 
DESCRIÇÃO NO RÓTULO: NOME DO FABRICANTE, 
ENDEREÇO COMPLETO, TÉCNICO RESPONSÁVEL, 
INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE SAC, REGISTRO 
NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

300 CX COM 12             52,87  
      
15.862,00  

114 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, TUBO AEROSOL 
DE 400ML, LAVANDA. DESCRIÇÃO NO RÓTULO: 
NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, 
TÉCNICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE USO, 
TELEFONE SAC, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. 

100 
 

CX COM 12           183,49  
      
18.348,67  

115 DETERGENTE LÍQUIDO, PARA LAVAR LOUÇAS, 
COM COMPOSIÇÃO E CONCENTRAÇÃO MÍNIMAS 
DE: SULFONATO DE ALQUIBENZENO LINEAR (LAS) 
COMO LAURIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO: 
4,5% (P/P); PH DO PRODUTO PURO: 6,0 A 8,0; 
VOLUME: MÍNIMO 99% DO DECLARADO NA 
EMBALAGEM OU RÓTULO; EM EMBALAGEM COM 
500ML DE PRODUTO. AROMA NEUTRO COM 
TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. DESCRIÇÃO NO 
RÓTULO: NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO 
COMPLETO, TÉCNICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES 
DE USO, TELEFONE SAC, REGISTRO NA 
VISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE 

500 CX COM 24              2,03  
         
1.015,00  

116 ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL COM CERDAS EM 
NYLON, FORMATO OVAL EM PLÁSTICO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 11,6 X 6,6 X 4,1 CM. 

100 UND             5,20  
            
520,00  

117 GRAMPOS DE ROUPA EM PLÁSTICO RESISTENTE, 
COM 12 UNIDADES  

50 UND        2,54  
            
126,83  

118 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO 
PLÁSTICO E CERDAS SINTÉTICAS. SEM SUPORTE. 

100 UND               3,43  
            
343,33  

119 ESPONJA DE AÇO, FARDO COM 14  PACOTE COM 
8 UNIDADES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
COMPOSTA DE AÇO CARBONO. 

150 
FARDO COM 

14 
           13,45  

         
2.017,50  

120 ESPONJA DE LOUÇA DE POLIURETANO, DUPLA 
FACE, MEDIDA MÍNIMA 12X70X28MM. 

100 CX COM 60           33,28  
         
3.328,00  

121 GUARDANAPOS BRANCOS, EMBALAGEM COM 50 
UNIDADES. MEDINDO 11X10CM. 

300 
FARDO COM 

12 
           15,60  

         
4.680,00  

122 INSETICIDA AEROSOL, INODOR, A BASE DE ÁGUA, 
PARA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS, 
EMBALAGEM DE 300ML. DESCRIÇÃO NO RÓTULO: 
NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, 
TÉCNICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE USO, 
TELEFONE SAC, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. 

300 UND             15,60  
         
4.680,00  
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123 
ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM EM CHAMA. 300 UND               4,16  

         
1.248,00  

124 LIMPA VIDRO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 
300ML.  DESCRIÇÃO NO RÓTULO: NOME DO 
FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, TÉCNICO 
RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE 
SAC, REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. 

300 UND               5,72  
         
1.717,00  

125 LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM 
CAPACIDADE PARA 09 LITROS, TIPO CESTO. 

100 UND               7,28  
            
728,00  

126 LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA E 
PEDAL, CAPACIDADE DE 50 LITROS. 

100 UND             93,60  
         
9.360,00  

127 LUSTRA MÓVEIS CREMOSO 200ML, CHEIRO 
LAVANDA, COMPONENTES DE CERAS NATURAIS, 
PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES. 
DESCRIÇÃO NO RÓTULO: NOME DO FABRICANTE, 
ENDEREÇO COMPLETO, TÉCNICO RESPONSÁVEL, 
INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE SAC, REGISTRO 
NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

100 
FARDO COM 

12 
           67,20  

         
6.720,33  

128 LUVA DE SEGURANÇA; EM BORRACHA NATURAL; 
NO TAMANHO MÉDIO; NA COR AMARELA; PARA 
PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE AGENTES QUÍMICOS; 
COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; 
DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE. 

100 PAR            10,40  
         
1.040,00  

129 
PÁ PARA LIXO, PLÁSTICA, TAMANHO GRANDE. 150 UND             10,40  

         
1.560,00  

130 PANO DE PRATO, COR BRANCA, ALGODÃO, COM 
BAINHA, MEDIDA MÍNIMA 40X60CM. 

1000 UND               5,20  
         
5.200,00  

131 PANO PARA CHÃO TIPO SACO, EM ALGODÃO 
(SACOS DE 60KG), MEDINDO 60X80CM NO 
MÍNIMO. 

1000 UND               7,28  
         
7.280,00  

132 PANO PARA LIMPEZA EM FLANELA, MEDIDA 
MÍNIMA 30/50CM. 

500 UND               9,26  
         
4.628,33  

133 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, ROLOS COM 30 
METROS, DE BOA QUALIDADE, NEUTRO. FARDO 
COM 16 PACOTE DE 4 UNIDADES CADA. 

1500 
FARDO COM 

16 
           52,00      78.000,00 

134 PAPEL ALUMINIO 30X15CM ROLO MEDINDO 
30CM DE LARGURA E 15M DE COMPRIMENTO. 

50 UND               6,24  
            
312,00  

135 PROTETOR SOLAR FPS 30 MINIMO; COMBINAÇÃO 
DE AVANÇADOS FILTROS SOLARES QUE 
OFERECEM AMPLA PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS 
UVA E UVB. FORMULAÇÃO FOTO ESTÁVEL QUE 
GARANTE O MESMO NÍVEL DE PROTEÇÃO ATÉ O 
MOMENTO DE REAPLICAR. PROTEGE 
IMEDIATAMENTE E POSSUI 6 HORAS DE 
RESISTÊNCIA A ÁGUA E SUOR. PROPORCIONANDO 
UMA ABSORÇÃO RÁPIDA NA PELE E COM ATÉ 6 
HORAS DE RESISTÊNCIA A ÁGUA. COM FATOR DE 
PROTEÇÃO 30, 50 OU 60 DEVERÁ CONTER NA 
EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, VALIDADE 
DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA, Nº 
DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, CÓDIGO 

100 UND             47,11  
         
4.711,33  
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DE BARRA. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE - 
FRASCO COM 120ML. 

136 PAPEL TOALHA COZINHA, DE BOA QUALIDADE E 
ALTA ABSORÇÃO, FARDO COM 12 PCTS. DE 2 
ROLOS, MEDINDO 22X20 CM.  

1.600 
FARD COM 

12 
           48,78  

      
78.048,00  

137 PEDRA SANITÁRIA LAVANDA, COM HASTE PARA 
FIXAÇÃO. 

200 CX COM 12             22,88  
         
4.576,00  

138 RODOS PLÁSTICOS, MEDIDA DA BORRACHA 
APROXIMADAMENTE 30CM, CARBO DE MADEIRA 
PLASTIFICADO. 

300 UND               8,32  
         
2.496,00  

139 SABÃO EM BARRA AZUL, 200G. PACOTE COM 5 
UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. 

200 UND             10,40  
         
2.080,00  

140 SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 500G. COM 
TENSOATIVOS, BRANQUEADOR ÓPTICO, 
CONTROLE ESPUMA, PERFUME. DESCRIÇÃO NO 
RÓTULO: NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO 
COMPLETO, TÉCNICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES 
DE USO, TELEFONE SAC, REGISTRO NA 
ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

450 
FARDO COM 

20 
           62,44  

      
28.098,00  

141 SABONETE LÍQUIDO, A BASE DE AVEIA E TRIGO, 
DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1 LITRO.  

100 UND             14,56  
         
1.456,00  

142 SABONETE; EM TABLETE; PERFUMADO; PARA 
HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS. DEVERÁ 
CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO 
FABRICANTE, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE 
DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO 
REGISTRO NA ANVISA, Nº DA AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO, CÓDIGO DE BARRA. TESTADO 
DERMATOLOGICAMENTE.  

100 UND               2,08  
            
208,00  

143 SACO DE LIXO BRANCO 60L, 100UN REFORÇADO 
ESPESSURA 0,10 MICRAS, EMBALAGEM COM 100 

UNIDADES 
1000 UND             44,84  

      
44.840,00  

144 SODA CAUSTICA GRANULADA POTES COM 1 KG. 
SODA CAUSTICA; TIPO ESCAMA; 
 ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA; 
COMPOSTA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO.  

20 UND             15,60  
            
312,00  

145 SACO DE LIXO BRANCO 100L, 100UN REFORÇADO 
ESPESSURA 0,10 MICRAS, EMBALAGEM COM 100 

UNIDADES 
1000 UND             41,08  

      
41.083,33  

146 SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, 
CAPACIDADE DE 15 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE 
COM 100 UNIDADES. DEVENDO ATENDER AS 

NORMAS DA ABNT-NBR 9191. 

1000 UND             41,08  
      
41.083,33  

147 SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, 
CAPACIDADE DE 30 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE 
COM 100 UNIDADES. DEVENDO ATENDER AS 

NORMAS DA ABNT-NBR 9191. 

1000 UND             41,08  
      
41.083,33  

148 SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, 
CAPACIDADE DE 60 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE 
COM 100 UNIDADES. DEVENDO ATENDER AS 

NORMAS DA ABNT-NBR 9191. 

1000 UND             41,08  
      
41.083,33  

149 SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, 1000 UND             41,08        
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CAPACIDADE DE 100 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE 
COM 100 UNIDADES. DEVENDO ATENDER AS 

NORMAS DA ABNT-NBR 9191. 

41.083,33  

150 TAPETE CAPACHO, DIMENSÃO MÍNIMA 
39CMX59CM, SUPERFICIE 100% POLIESTRER E 

BASE 100% LATEX. 
200 UND             46,80  

         
9.360,00  

151 VASSOURAS COM CERDAS GROSSAS DE NYLON, 
COM FIXAÇÃO REFORÇADA, COM BASE 

POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 
22CM. COM CERDAS MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 11CM. E CABO DE MADEIRA 
PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL COM PONTEIRA 

PLÁSTICA. 

1000 UND             19,76  
      
19.760,00  

152 VASSOURA PLÁSTICA TIPO PELO CINTETICO COM 
CABO EM MADEIRA. 

500 UND             47,84  
      
23.920,00  

153 
VASSOURAO REFORSADO TIPO GARI 50 UND             36,40  

         
1.820,00  

154 
BACIA DE PLASTICO MÉDIA 200 UND             22,88  

         
4.576,00  

155 
BALDES PLASTICO 20 LT  300 UND             32,24  

         
9.672,00  

156 FÓSFORO. PACOTE COM 10 CAIXAS COM 40 
UNIDADES 

80 UND             28,08  
         
2.246,40  

157 
VASSOURA EM PALHA COM CABO EM MADEIRA. 500 UND             96,20  

      
48.101,67  

158 
POLIDOR DE ALUMÍNIO. EMBALAGEM DE 500ML. 300 UND               9,62  

         
2.886,00  

159 
LIMPADOR MULTI USO. EMBALAGEM DE 500ML  60 UND             40,56  

         
2.433,60  

160 PÁ LIXO CHAPA GALVANIZADACOM CABO LONGO 
DE MADEIRA 

100 UND             57,20  
         
5.720,00  

161 BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁTICO 
TRANSPARENTE DE ALTA DENSIDADE COM 500 

SACOS  
COMPOSIÇÃO- POLIETILENO VIRGEM  

MEDIDAS: 25 CM X 35 CM  

70 UND             57,20  
        
4.004,00  

162 BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁTICO 
TRANSPARENTE DE ALTA DENSIDADE COM 500 

SACOS  
COMPOSIÇÃO- POLIETILENO VIRGEM  

MEDIDAS: 20CM X 30 CM 

70 UND             57,20  
         
4.004,00  

163 BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁTICO 
TRANSPARENTE DE ALTA DENSIDADE COM 500 

SACOS  
COMPOSIÇÃO- POLIETILENO VIRGEM  

MEDIDAS: 30 CM X 40 CM 

70 UND             57,20  
         
4.004,00  

164 BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁTICO 
TRANSPARENTE DE ALTA DENSIDADE COM 500 

SACOS  
COMPOSIÇÃO- POLIETILENO VIRGEM  

MEDIDAS: 40 CM X 60 CM 

70 UND             57,20  
         
4.004,00  

165 BOBINA DE FILME DE PVC, ESTICÁVEL, ATOXICO, 
ADERENTE, TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS, 

100 UND             57,20  
         
5.720,00  
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5. LOCAL/ HORÁRIO DE ENTREGA 

5.1 Os materiais deverão ser entregues no deposito da secretaria de saúde no horário comercial de 
segunda a sexta-feira das 08:00hs às 13:00hs, no seguinte endereço Rua Agamenon Magalhães, 25 
A - Centro – Terezinha/PE. 

6. DO PAGAMENTO  

6.1. O pagamento será efetuado em parcela única logo após a entrega e conferencia dos veículos e 
atesto de sua conformidade com os itens deste edital. 

6.2 - A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de 
recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no 
mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverão constar todos os 
serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades; 

6.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 
compensação financeira por atraso de pagamento. 

6.4 - A empresa vencedora deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

MEDIDA APROXIMADA: 28 CM X 30 CM 

166 BOBINA DE FILME DE PVC, ESTICÁVEL, ATOXICO, 
ADERENTE, TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS, 

MEDIDA APROXIMADA: 40 CM X 60 CM 
100 UND             57,20  

         
5.720,00  

167 
CABO DE VASSOURA TAMANHO 1M E 50CM  30 UND               5,20  

            
156,00  

168 
CLORO 2LT  200 UND             12,38  

         
2.475,33  

169 FACA DESCATÁVEL RESISTENTE 16,3CM PACOTE 
COM 50 UNIDADES  

200 UND               3,64  
            
728,67  

170 GARFO DESCARTÁVEL RESISTENTE 16,3CM 
PACOTE COM 50 UNIDADES  

200 UND               4,06  
            
811,33  

171 COLHER DESCATÁVEL RESISTENTE 16,3CM 
PACOTE COM 50 UNIDADES  

200 UND               4,06  
            
811,33  

172 PRATO DESCATÁVEL/ SOBREMESA BRANCO 
PACOTE C/10 UNIDADES TAMANHO MÉDIO 

500 UND               6,14  
         
3.068,33  

173 PRATO DESCATÁVEL/ SOBREMESA BRANCO 
PACOTE C/10 UNIDADES TAMANHO PEQUENO 

500 UND               6,14  
         
3.068,33  

174 PRATO FUNDO-CUMBUCA-MINI PLÁTICO 
DESCARTÁVEL- COR BRANCO PACOTE C/10 

UNIDADES 
300 UND               7,18  

         
2.153,00  

175 
MULTIUSO LIMPADOR DE USO GERAL 500ML  1500 UND               6,24  

         
9.360,00  

176 PALITO ROLIÇOS DE MADEIRA (PALITO DE DENTE) 
PRODUZIDO COM MADEIRA ECOLÓGICA. 

EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.  
100 UND               0,73  

              
73,00  

 Valor Total  
  

 
 871.668,97  
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7.1 Constituem obrigações do FORNECEDOR, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 
8.666/93, as seguintes: 

7.2 Obedecer às especificações do objeto; 

7.2.2. Responsabilizar-se pela entrega dos veículos até as dependências da CONTRATANTE, 
ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas 
obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR; 

7.2.3. Entregar o objeto no prazo estipulado neste Termo de Referência;  

7.2.4. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido; 

7.2.5. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito 
ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contado da sua notificação; 

7.2.6. 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; 

7.2.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões 
limitados ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o 
valor contratual; 

7.2.8. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a 
execução contratual, inclusiva as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, 
encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis 
trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal 
empregado na execução do contrato; 

7.2.9. Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

8. - DO CONTRATANTE 

8.1. – Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste contrato. 

8.2. – Designar servidor ou comissão composta por servidores da Secretaria de Saúde de 
Terezinha/PE, para o recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da 
entrega, o estado geral dos mesmos. 

8.3 - Efetuar o pagamento na forma regulada item 07 deste Termo de Referência. 

8.4– Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao 
presente contrato. 

9.  DAS PENALIDADES 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 
referido fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

P
O

R
T

A
L D

A
 T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
C

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaM
unicipal/dow

nload/30-20210714094443.pdf
assinado por: idU

ser 83                     



Prefeitura Municipal de Terezinha 
Fundo Municipal de Saúde 

CNPJ: 09.111.921/0001-04 

 

 
Rua Agamenon Magalhães, 25 A – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000 

Fone: (87) 3792.1177 | E-mail: smsterezinha@hotmail.com 

 
 

b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 0% (dez por cento) do valor do fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação: da 
rejeição, 2% (dois por cento) do valor do fornecimento; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa 
o fornecimento não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da notificação: 10% (dez por 
cento) do valor do fornecimento rejeitado. 

9.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, na forma 
prevista no inciso I, alínea “a” e “c”, do item anterior. 

9.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no inciso 
do item 11.1:  

I - pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o 
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, 
devidamente notificada; e  

III - pelo não fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

IV- pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório e não abrangida 
nos itens anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para qualquer evento;  

9.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a 
contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo à 
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

9.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, no Código 
Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU 
nº 99/2007 e 92/2004, respectivamente; 

9.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total 
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

9.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recursos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

9.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado, se a 
garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro. 

9.9 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação 
oficial; 

9.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao 
Contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial; 

9.11. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, está 
deve ser complementada pelo Contratado no prazo de até 10(dez) dias úteis, a contar da solicitação 
do Contratante; 
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9.12. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção 
do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo; 

9.13. O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e 
danos decorrentes das infrações cometidas. 

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A vencedora do certame fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste Certame, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado da proposta, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, e 
suas alterações posteriores; 

10.2 Consideram-se partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento, quaisquer condições que 
estiverem inclusas em seus anexos; 

 

Terezinha, 02 de março de 2021. 

 

 

Maria Aparecida Santos Cordeiro de Carvalho 
Secretaria de Saúde 

 

ANEXO II 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA FMS Nº 005/2021 

1.   HABILITAÇÃO 

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, 

os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser 

encaminhados para o e-mail: cplterezinha@gmail.com, com posterior encaminhamento do 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não 

autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de 

exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da 

licitação, para a Prefeitura Municipal de Terezinha, Avenida Getúlio Vargas, s/n – Centro – 

Terezinha/PE, CEP: 55.305-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo 

de 02(dois) dias, contados a partir da data da realização do pregão. 

1.2    DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1.2.1  Habilitação Jurídica 
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 

1.2.2. Regularidade Fiscal 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal; 

c) Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional; 

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 

e.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão 
ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros; 

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS); 

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS); 

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 
12.440, de 2011). www.tst.gov.br  

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme 
modelo do anexo 6; 

b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas 
cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7; 

c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 
27/10/99), conforme modelo do Anexo 8; 

d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro 
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 
8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.   

5.3.5 A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

  
5.3.5.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 

empresa licitante fornecido material compatível e pertinente com o objeto deste Edital, 
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com firma reconhecida do responsável pelo Órgão ou Setor Competente, devendo o atestado 
conter: além do nome do atestante, seu CNPJ, endereço completo, telefone e afirmação 
de que a Empresa executou corretamente as atividades pertinentes, atendendo a todas 
as condições contratuais. Não será aceito o Atestado de Capacidade Técnica subscrito 
pela própria empresa licitante. 

 
5.3.6 Qualificação Econômico-Financeira 

5.3.6.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante, INCLUSIVE, processos eletrônicos (PJ-e) de 1º e 2° graus; com data de 
expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da 
licitação, prevista no item IX do preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de 
validade. 

5.3.6.1.1 Nas comarcas onde não houver Processo Judicial Eletrônico (PJ-e), o licitante 
deverá apresentar declaração comprobatória expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, sob pena de Inabilitação. 

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser 
apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial. 

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 
60 (sessenta) dias de sua emissão. 

5.3.7 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a 
ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo 
aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser 
apresentadas perfeitamente legíveis. 

5.4 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 
atendimento. 

5.5 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação.  

5.6.  Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 
respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos 
serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de 
ambas, simultaneamente. 

5.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.  

5.8.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

5.9.  A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA FMS Nº 005/2021 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na 
Forma Eletrônica FMS N° 005/2021 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital 
e seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

 ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
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PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

   CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 005/2021 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada. 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Eletrônico FMS Nº 005/2021, instaurado pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Terezinha, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 005/2021 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Nome da Empresa) 

 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 005/2021 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 
9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 

P
O

R
T

A
L D

A
 T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
C

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaM
unicipal/dow

nload/30-20210714094443.pdf
assinado por: idU

ser 83                     



Prefeitura Municipal de Terezinha 
Fundo Municipal de Saúde 

CNPJ: 09.111.921/0001-04 

 

 
Rua Agamenon Magalhães, 25 A – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000 

Fone: (87) 3792.1177 | E-mail: smsterezinha@hotmail.com 

 
 

ANEXO IX 

 

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 005/2021 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins 
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) 
sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 

 

 

______________________________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO X 

 

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 005/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico da Secretaria 
Municipal de TEREZINHA, que a empresa............................................................tomou conhecimento 
do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os 
termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

 

Local e data: 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO XI 

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 005/2021 

 

DECLARAÇÃO 

(Razão Social)  ___________________________________________________________________ 

CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________ 

 Sediada_______________________________________________________ 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 
modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Município de _________, não integra 
nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de 
órgão direto ou indireto da Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 
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ANEXO XII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 005/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 005/2021 

 
MINUTA DE CONTRATO N.º xxxx/2021 

 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE TEREZINHA E A 

EMPRESA _________________________, PARA OS 

FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 
Aos _____ dias do mês de ________ de 2020, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

TEREZINHA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Bom 

Conselho, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Agamenon Magalhães, 25 A Centro 

Terezinha/PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 09.111.921/0001-0412.397.007/0001-78, neste ato 

representado pela sua Gestora e Secretária de Saúde, Sra. Maria Aparecida dos Santos, Brasileira, 

Casada, portadora da Carteira de Identidade Nº ___________________ SSP/PE, inscrita no CPF/MF 

nº _____________no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o n° __________________, estabelecida à ____________________________________, 

neste ato representada por seu/sua representante legal, Sr./Srª. 

______________________________, portador(a) da carteira de identidade n° ____________, 

expedida pela _______, CPF n° ___________________________, doravante denominada 

CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo Licitatório FMS n° 005/2021, 

resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 

FMS N° 005/2021, para Registro de Preços, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se 

regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes: 

 
DO OBJETO 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios, 
hortifrúti, material de limpeza e utensílios para a Secretaria Municipal de Saúde de 
Terezinha/PE. 
 

DO PREÇO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor atribuído individualmente pela aquisição objeto da presente 
contratação será o seguinte: 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

     

VALOR TOTAL R$  

 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Eletrônico FMS N° 
005/2021, seus Anexos e a Ata de Registro de Preços. 
 

DA VIGÊNCIA 
 

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de vigência do presente Contrato será 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de assinatura do presente instrumento. 
 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

CLÁUSULA QUINTA - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do Município 
de Terezinha - Contratante, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, 
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

I. fiscalizar e atestar a entrega e conformidade do objeto, de modo que sejam 
cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

II. comunicar eventuais falhas nos veículos, cabendo à CONTRATADA adotar as 
providências necessárias; 

III. garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 
relevantes relacionados com os veículos. 

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 
contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá 

a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 
 

I. efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Cláusula 
Nona deste Contrato; 

II. promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

III. comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste 
instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas, no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão 
Presencial e no presente Contrato; 
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IV. notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 
 

I. manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência 
do Contrato, informando ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas 
condições;  

II. atender as demais condições descritas no Termo de Referência (Anexo I do Edital 
de Pregão Presencial) e na Ata de Registro de Preços; 

III. responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato, 
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, 
de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros. 

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
CLÁUSULA OITAVA – Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, no prazo 
de validade, na embalagem original, sem rugas, manchas ou amassões, no rao máximo de 48 horas 
após a solicitação do Fundo Municipal de Saúde na forma estabelecida no Anexo I (Termo de 
Referência) do Edital. 
 

 
DO PAGAMENTO 

 
CLÁUSULA NONA – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) da emissão da nota 
fiscal,  e será realizado por meio de Cheque Administrativo ou Ordem Bancária e mediante crédito em 
conta corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso em que se verificar que o documento de cobrança 
apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para as 
correções cabíveis, mediante notificação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a 
partir de sua reapresentação. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar 

ao CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal de Venda/Fatura juntamente com a comprovação de 
prestação dos serviços. 
 

DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$ xxx.xx,xx, 
(xxxxxxxxxxx).  

 
PARÁGRAFO QUARTO – Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais 

como: mão-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer outros 
gastos não especificados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações constantes neste 
contrato; 
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PARÁGRAFO QUINTO – Os recursos serão alocados neste exercício, à conta da 
CONTRATANTE, na seguinte classificação orçamentária: 
 
02. PODER EXECUTIVO 
02.60.61 – SECRETARIA DE SAÚDE 
02.60.61.10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
02.60.61.10.122.0085 – PROMOÇÃO DA SAÚDE 
02.60.61.10.122.0085.2221 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 CUSTEIO 
10.122.0041.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0042.2030 –ATENÇÃO BÁSICA MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA 
10.302.0044.2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES 
10.302.0042.2034 – MANUT. DOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL 
10.302.0042.2076 MAC MANUT. DO PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
 
 
                     PARÁGRAFO SEXTO – O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
valor corrigido do Contrato não caracteriza sua alteração, podendo ser registrado por simples 
apostila, dispensando a celebração de aditamento, consoante faculdade inserta no art. 65, § 8º da Lei 
nº 8.666/93. 
 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões 
do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 
1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, 
desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo 
artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98. 
 

DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O proponente que não cumprir as obrigações assumidas ou os 
preceitos legais estará sujeito às seguintes penalidades: 
 

I - Advertência; 
II - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Terezinha; 
III - Pagamento de multa: 
 

a) Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor global do contrato ou documento equivalente, quando a contratada, sem justa causa, 
deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, as obrigações assumidas, contado da 
emissão da ordem de fornecimento. 

b) A partir do 10º (décimo) dia corrido de atraso, será aplicada a multa compensatória 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, acrescido da multa moratória 
prevista na letra “a”. 

c) A partir do 30º haverá a rescisão unilateral do contrato com base no art. 77 e ss. da Lei 
nº 8.666/93, sem prejuízo das medidas legais cabíveis por perdas e danos. 

d) Em razão de inexecução parcial do contrato, da entrega do objeto em desacordo com 
a amostra que foi previamente aprovada, no curso do cumprimento da obrigação, poderão 
ser aplicadas as penas de multas já previstas, cumulativamente à pena de suspensão, 
declaração de inidoneidade e rescisão contratual. 
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e) Em razão da inexecução total da entrega do objeto ou da entrega do objeto em 
desacordo com a amostra que foi previamente aprovada, poderá ser aplicada pena de 
multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, cumulativamente à 
pena de suspensão, declaração de inidoneidade e rescisão contratual. 

 e.1) Considera-se inexecução total quando houver, na execução do contrato, 
reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução 
ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias corridos. 

 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.   

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aplicação da sanção de multa não impede que a Administração 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas em Lei. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será garantido o direito à prévia e ampla defesa, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados. 
Sujeitam-se ainda os licitantes, no que couber, às demais sanções referidas no Capítulo IV da Lei 
Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Na ocasião da apresentação da defesa prévia deverá ser 

apresentada a documentação relativa à habilitação jurídica e procuração com firma reconhecida no 
caso de representante legal. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas e outras sanções de natureza pecuniária resultante de 

processos administrativos instaurados deverão ser recolhidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data da notificação, sob pena de encaminhamento para a inscrição na Dívida Ativa 
do Município de Terezinha e posterior cobrança judicial. 

 
DA RESCISÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão 
pelo CONTRATANTE. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa, com as consequências previstas abaixo. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser: 
 

I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, e precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
II - amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência do 
CONTRATANTE. 

 
III – judicial, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 

78 da Lei nº 8.666/93; 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da 

Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente 
comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, terá direito a devolução de garantia e pagamentos 
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
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PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as 
consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 

 
DOS CASOS OMISSOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, 
regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na 
forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 
 

DA ANÁLISE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A Minuta do presente Contrato foi devidamente analisada e 
aprovada pela Procuradoria Municipal de Terezinha, conforme determina a legislação em vigor. 

 
DA PUBLICAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE até o quinto dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, 
nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93. 
 

DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o 
Foro da Comarca de Bom Conselho/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) 
vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas 
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

 
 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATANTE 

 

 
P/ CONTRATADA 

  
 
TESTEMUNHAS: 

 
1 ._______________________________ 2. _______________________________ 
Nome:   Nome:  
CPF  :   CPF   :  
R.G.  :  R.G    :  
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