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pReoÃo PRESENCTAL No 077t2o21

PARA REGTSTRO DE PREçOS OBJETTVANDO COMPRA DE BENS

EDITAL DE PREGAO PRESENCTAL REGTSTRO DE PREçOS
PROCESSO N" 6942t2021
DATA DA neltZnçÃo: 20 de Dezembro de 2021
HORARIO: a partir das 09 horas
LOCAL: Na sala da Comissão de Licitação, na Av. Padre Trajano, no 55, Centro, posse-
GO.

FOSSE

A pregoeira Giovanna Nunes da Silva Ghiogna, usando a competência delegada
na Portaria no 01112021 de 04 de Janeiro de 2021, tona público que se acha aberla,
nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENC|AL, do tipo MENOR PREÇO,
Processo no 6942, objetivando o Registro de Preços dos itens relacionados no Anexo l,
que sêrá regida pela Lei federal no. 10.520, de ',7 de julho de 2002, Decreto OZS|2O21,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal no g.666,
de 23 de junho de 1993, com alteraçôes posteriores, e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às espêcificações deste instrumento convocatório
e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitaçáo serão
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certamê.

A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de Licitação, na Av.
Padre Trajano, no 55, Centro, Posse-GO, iniciando-se no dia 20 de Dezembro de 2021,
às 09:00 horas e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos aúos do processo em epígrafe.

I . DO OBJETO

1.1 - A prêsente licitação tem por objeto o Registro de preÇos, para Aquisição dê
gêneros alimentícios pâra atender as necessidades da Secretaria de Saúde à seus
respectivos dêpartamentos, observadas as especificações ali estabelecidas, visando
aquisiçôes futuras pelos órgãos relacionados no Termo de ReÍerência, Anexo ldeste
edital.
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II . DA PARTICIPAÇAO:

2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados e as empresas do ramo
pertinente ao sêu objeto, nacionais, lêgalmênte constituídas e que satisfaçam as
condições estabelecidas neste Edital, sendo permitida a participação de consórcios.

2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, sendo que o Município de Posse não sêrá, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independêntemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

2.3. A participação na licitação implica, automaticamênte, na aceitação integral dos
termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.

2.4. Os documentos exigidos deverão ser aprêsentados em original ou
publicação em órgão da imprensa oficial, por qualquer procêsso de cópia
autenticada via cartório compêtênte, ou por servidor membro da Comissão
Permanente de Licitação da PreÍeitura de Posse/GO.

2.4.2 - Havendo documentos a serem autenticas durante o certame, poderá ser
autenticado, desde que apresentado o documento original para o mesmo.

2.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documenlaçôes, propostas,
apresentar reclamaçôes ou rêcursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, a
Pregoeira e os mêmbros da Equipe de Apoio.

2.6. É vedada a participaÇão de empresas

2.6.1. Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;

2.6,2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração Pública e,

caso participe do processo licitatório, estará (ao) sujeita(s) às penalidades previstas no
Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93;

2.6.3. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma
Íirma licitante.

2.7. Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação, servidor dirigente
do Município de Posse - GO, bem como as empresas cujos sócios, administradores,
empregados, controladoÍes se.jam servidores do mesmo.
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2.4.1 - Em caso de autenticaÇão por membro da Comissão Permanente de
Licitação, o licitante deverá requerer a autenticação, sendo sugerido, para o bom
andamento do certame, que se realize até as í6h00min horas do dia útil imediatamente
anterior ao da licitação.
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2.8.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter
benefícios da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos
benefícios, deverão apresenlar, obrigatoriamente, a declaração constante do Anêxo Vll
deste Edital.

2.8.2 - A comprovação de regularidade Íiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somentê será exigida para eÍeito da emissão da ordem de
forneci mento/empenho.

2.8.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade Íiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.

2.8.4 - Havendo alguma restrição na comprovaÉo da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente
Íor declarado o vencedor do certame e emitida à adjudicação, para a regularização da
documentação.

III - DO CREDENCIAMENTO

a) Tratando-se de represêntante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, regisÍado na Junta Comercial, no qual estejam
êxpressos seus poderes para exercer direitos e âssumir obrigações em decorrência de tal
investidura;

b) Tratando-se de procurador, o instrumênto de procuração público ou particular
do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição ê praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a",
que comprove os poderes do mandante para a outorga;

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, modelo do
Anexo lV. O licitante que não dispor da declaração ou apresentá-la com qualquer
incorreção poderá assiná-la âinda perante a equipe de apoio desde que disponha de
poderes para tal investidura;

n

2.8. Sobre a participação de microempresas e emprêsas de pequeno portê, nos
termos da Lei Complementar 123, de 1411212006:

2.8.5 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 2.8.4,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sançôes previstas neste
Edital.

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos.
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d) Para as ,,r""rp*.r. e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter
benefícios da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos
benefícios, deverão apresêntar, obrigatoriamente, a declaração constante do @!!!
deste Edital, .iuntamenle com demais documentos de credenciamento.

3.2 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no presente certame, especialmente
quanto à oferta de lances e a interposiÇão de recursos, porém a proposta da licitante será
considerada no certame, sendo que no caso de não apresentação do contrato social ou
estatuto social, a licitante deverá incluir o documento no envelope de documentação.
Caso não apresente de forma alguma o contrato social ou estatuto social, perdêrá o
direito de concorrêr ao certame.

3.3 - A Licitante que se retuar antes do termino da sessáo considerar-se-á que
tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira.

3.4 - Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, náo mais será
admitida a participação de outras Proponentes.

3.5 - Será admitido apenas 0í (um) representante para cada licitante credenciada

IV - DA FORMA DE APRESÊNTAçÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAçÃO

4.í - A declaraçáo de pleno atendimênto aos Íequisitos de habilitação de acordo
com modelo estabelecido no Anexo lV ao Edital deverá ser apresentada fora dos
Envelopes nos l e2.

4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas

\$"
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4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadâmente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
eíerna, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelopenol-Proposta
Pregão Presencial para Registro de Preços no 12021
Processo no 12021

Envelope no 2 - Habilitaçáo
Pregão Presencial para Registro de Preços no 12021
Processo no 12021



Comissão de

nl
ÊiElÊtIUiÀ tlux tc tPÂL 0E

o

Pregão
POSSE

: rr;. 4. 1,, p.;..J

páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrôes ou entrelinhas e
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-
se a procuração.

4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabêlião de notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação pela Prêgoeira ou por membro da Equipe de
Apoio.

v - oo coNreúDo Do ENVELopE pRoposrA

5.'1. No(s) Envelope(s) "Proposta(s) de Preços" constará a carta-proposta, dê
acordo com o Edital, a qual deverá ainda:

5.1 .1 . Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via, impressa em papel
timbrado ou editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas
pelo representante legal da Proponente.

5.1.2. lndicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida,
número, bairro, cidadê, CEP, UF) telefone, fax e endereço eleÍônico (e.mail),
mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão
depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a
qualificação do rêpresentante da Lrcitante, para fins de assinatura do contrato, quando íor
o caso.

5.1.3. A validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data dê abertura do ênvelope "pÍoposta".

5.1.4. Ser apresentada sem emêndas ou rasuras, com preços expressos em
moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei
Federal no 9.069/95), excetuando-se quando for o caso, discriminados por item, em
algarismo (unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas
que incidam ou venham a incidir tais como, impostos, taxas, encargos enfim, todos os
custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão
verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da forma seguinte:

A (1.). Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o
valor por extenso;

A.(2.) Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido, mantendo-
se o preÇo unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

§\
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A.(3.) Erro de multiplicação do preÇo unitário pela quantidade correspondente: será
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-sê o total;

A.(4.) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e
retificando-se a soma.

b) O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser
p490.

5.1 .5 - A centésima parte do Real, denominada "centavos", será escrita sob a
forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art.
1o, § 2o, de 29 de junho de 1 995.

5.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o serviço
ser fornecido sem ônus adicionais.

3 - Para fins dê real ão do ão em sistema erencial
solicitamos que as emoresas traoam suas propostas em planilha diqital qerada no
sistema da Prefeitura de Posse disponibilizada no site oficial:
www.posse.qo.qov.br, ou ainda em contato com a Comissão de Preqão de Posse-
GO. êm contatos iá intormados no presente êdital.

5.3.í - A ausência do presente documento náo será critério para
desclassificação de nenhuma das concorrentes, mas cabe ressaltar que
esta ausência poderá acarretar em atraso no andamento da sessão, uma
vez que deveráo ser lançadas as propostas por item no sistema que fará a
apuração da presente licitação.

5.4 - A proposta de preços da licitante deverá, no que couber, ser
informada a marca do produto fornecido.

5.4.1 - A indicação de marca poderá ser dispensada para serviços

5.4.2 - Quando se tratar de produto, a ausência de marca na
proposta, não acarretara na recusa imediata da proposta, tendo o prazo
máximo de 10 (dez) minutos, em sessão, para obter resposta quanto a
diligência, mas nas conformidades do art. 43o, §3o da Lei 8.666i93, será
aberta diligência para que a licltante apresente de imediato a marca
ofertada.
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5.4.2.1 - Em caso de diligência, deverá ser assinado, pêlo
representante legal da empresa, documento de declaração ou oulro, que
inÍorme as marcas oÍertadas.

5.4.2.2 - As licitantes que não tenham representantes
credenciados na sessão de apuração das propostas e lances, terá a
proposta desclassificada automaticamente.

5.4.3 - A persistência de apresentaÉo marca para os produtos
ofertados pela licitante, mesmo após tentativa de diligência, acarretará em
desclassiÍicaÇão das propostas, onde persistam a ausência de indicaÇão de
marca.

5.4.4 - As marcas e modelos ofertadas pelas licitantes presentes,
poderão passar por diligências para avaliaÉo da sua aceitabilidade
quanto ao exigido pelo edital seu termo de referência.

VI . DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO''

6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documêntos a

seguir relacionados os quais dizem respeito a:

6.í.1 - HABTLTTAÇÃO JURíDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, êslatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial;

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste
subitem:

d) decreto de aúorização e ato de registro ou autorização para

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empÍesa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o extgir'

6.1.'1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas deste subitem 1.1 não

precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido

apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministerio
da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame,

q\
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a
apresentaçáo de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva
com efeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais e a Divida ativa da União Expedido
pela Secretaria da Receita Federal;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão
expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a
licitante tem sua sede:

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão
expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a licitante tem
sua sede;

g) Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, nos termos do Título Vll- A da Consolidacão das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943." (NR).

6.1.3 - QUALtFtCAÇÃO ECONÔMrCO-FtNANCETRA

a) Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata, expedido pêlo Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 30 (trinta) dias corridos,
ou dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

6.1.4 - QUALTFTCAÇÃO TÉCNTCA

a) Atestado(s)/certidão(ões), de capacidade técnica, em nome da licitante,
fornecido(s) por pessoâ jurídica de direito público ou privado que comprove(m) o
bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte, fornecido (s)
pelas contratantes;

b) O(s) atestado(s) ou certidão(óes) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel
timbrado, original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de
lmprensa Oficial.

6.1.5 - OUTRAS COMPROVAçÕES

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministerio do
Trabalho, conforme modelo do ANEXO lll;

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal
da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou conlratar com
a Administração, conforme modelo do ANEXO lV;

a\
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c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal
da licitante, assegurando a inexistência de Servidor Público do município no Quadro
Societário, conforme modelo do ANEXO V.

6.2 - DrspostÇÕEs GERATS ol xaerutlçÃo

6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas,
a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

6.2.2. - Os documentos extraídos por via INTERNET poderão ter seus dados
conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente, durante a sessão.

6.2.3. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitaçáo de documento em
substituição aos documentos requeridos no presênte Edital e seus Anexos.

6.2.4. - Se a documentaçáo de habilitação náo estiver de acordo com as
exigências editalicias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a

Pregoeira considerará a Proponente inabilitada.

VII . OO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, o crêdenciamento terá duração mínima de 15 minutos.

7.2 - Após o credenciamento, as licitantês entregarão a Pregoeira a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo
lV ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação

7.2.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos

documenlos de CREDENCIAMENTO, poderão ser saneadas na sessão pública de
processamento do Pregão, desde que erros formais na composição de
documentos ou em ausência de documentos que possam ser emitidos pela

inlernet, até a decisão sobre o credenciamento.

7.3 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condiçóes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cuio objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que apresentem preÇo baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes.
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7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à
exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se
às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou
propostas das demais licitantes.

vantagens baseadas nas

7.4 - As propostas não desclassiÍicadas serão selecionadas para a etapa de
lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços alé 10o/o
superiores àquela;
b) nâo havendo pelo menos 3 (três) preÇos na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as pÍopostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de Rg
0,01 (um centavos), aplicável inclusive em relação ao primeiro.

7 .7 - A elapa de lances será considerada encenada quando todos os participantes
dessa elapa declinarem da formulação de lances.

7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas sêlecionadas
e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescentê dos valores,
considerando-se para as selecionadas o último preÇo ofertado.

7.9 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas
à rêduçáo do preço.

7.10 - Após â negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

\
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7.5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma seqüêncial, a partir do autor da proposta de
maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de
sorteio no caso de empate de preços.

7.5.í - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na
ordenaÇão de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente
até a definição completa da ordem de lances.
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7.10.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.

7.12 - Eventuais falhas, omissóes ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação, inclusive mêdiante:

a) substituiçáo ê apresentação de documentos,
b) verificaçáo êfetuada por meio eletrônico hábil de iníormações.

OU

7.12.1 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser
anêxados aos autos os documentos passíveis de oblenção por meio eletrônico,
salvo impossibilidade devidamente justifi cada.

7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

7.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para

a habilitação, a Prêgoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, veriÍicará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, ate a apuração de uma oferta aceitável
cuja autora atenda os requisitos de habilitaçáo, caso em que será declarada vencedora.

7.15 - Conhecida a vencedora, a Pregoeira consultará as demais classiÍicadas se
aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata
e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (Íês) dias para

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para

n

7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo
essa indisponibilidade e náo sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante será inâbilitada.

7.15.1 - Em seguida, abrirá os envelopes no 02 das licitantes que aceitaram
e decidirá sobre as respectivas habilitaÇôes, observadas as disposições do
subitem 12 supra. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços,

observada a ordem de classificação, a que alude o subitem 8 supra.

VIII - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS

\
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apresentar contranazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2 - A ausência de manifêstaçáo imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade
competentê para a homologação.

8.3 - lnterposto o recurso, a Pregoeira poderá rêconsiderar a sua decisão ou
encamrnhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

8.4- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos
beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

8.6 - A ata de registro de preços será formalizada, com observância das
disposições do artigo '13 do Decreto Municipal no 02512021, e sêrá subscrita pela
autoridade que assinou/rubricou o edital.

8.7 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazêlo no pr.vo
fixado, dela será excluída.

8.8 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata
publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem
anterior.

IX - DO PRAZO OE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 . O prazo de validade do registro de preços será de 1 2 (doze) meses, contado a
partir da data da publicação da respectiva Ata.

9.1.2. O cancelamento do regisÍo de preços ocorrerá nas hipóteses e
condiçõês estabelecidas nos artigos 23 e 24 do Decreto Municipal n. 02512021 .

X. DAS CONTRATAÇÕES

10.1 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estaráo
obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato
convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

10.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contrataÇóes que deles poderão advir, ficando-lhe facullada a utilização de outros meios,

\
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respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de contratação em igualdade de condições.

10.3 - Quando da necessidade de contratação, o Órgão Participante, por
intermedio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para
obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado
e dos preÇos registrados.

10.4- Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor
indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente.

10.5 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o
fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de
10 (Dez) dias úteis a partir da data da convocaçáo, certidóes negativas de débitos para
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), perante a Justiça do Trabalho,
nos termos do Título Vll- A da Consolidação das Leis do Trabalho e certidões negativas
de lribulos e contribuiçóes federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar.

10.6 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes
do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da
apresentação das mesmas.

10.7 - O ÍornecedoÍ do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias conidos contados
da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de
contrato ou retirar instrumento equivalente.

XI . DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO OA
LrcrTAÇÃo

11.1. O objeto desta licitaÇão deverá ser entregue em 05 dias corridos, contados a
partir da assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso),
conforme as condições êstabelecidas nos Anexos I deste edital.

11.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feila nos locais indicados no
momento da contratação, respeitado o previsto no anexo l, correndo por conta da
Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

x[ - DAS CONDTÇÔES DE RECEBTMENTO DO OBJETO

12.1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 15
(Quinze) dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados no
subitem 2 do item Xl anterior.

q\
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12.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do
servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

a) se disser respeito à especificaçáo. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituiÇão ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rêscindir a contratação, sem prejuízo das pênalidades cabíveis;

b.'l ) na hipótese de complementação, a Contratada deverá Íazê-la em
conÍormidade com a indicaÉo do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

12.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 15 (Quinze)
dias úteis, contado da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez verificado o atendimento
integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

XIII - DA FORMA OE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será efetuado em ate 30 (Trinta) dias, contados da
apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo
Termo dê Rêcebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do
item Xll.

'13.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrêçóes serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentaçáo
válida.

4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária
nos termos do artigo 74 da Lei estadual no 6.544189, bem como juros moratórios, à ruzáo
de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso
verificado.

t\
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12.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a.í) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazêla em
conformidade com a indicaçáo da Administração, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

13.3 - O pagamento será Íeito mediante crédito aberto em conta corrente em nome
da Contratada, em Conta, Agencia e Banco apresentada na proposta de preços e
tambem, sempre que possivel, nas notas fiscais.
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XIV. DAS SANÇOES PARA O CASO DE INAOIMPLEMENTO

14.1. "Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar
a Ata de Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar ou âpresentar documentaÉo
falsa exigida para o certame, ensejar o relardamento da execuÇão de seu objeto, náo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4' da Lei
10.52012002, pelo prazo dê até 5 (cinco) anos, sem preluízo das multas previstas nestê
edital e no contrato e das demais cominaçóes legais."

14.2. O atraso injustificado no fornecimento do objeto sujeitará a adjudicatária à
multa de mora, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de
Empenho, sem prejuízo das demais sançóes. A multa será descontada dos pagamentos,
ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.

14.3. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponênte
vencedora as seguintes sançóes:

a) Advertência pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto;

b) Multa na forma prevista no item 14.2;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimêntos de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial da
entrega;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contÍatar com a Administração Pública
pelo tempo que perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
da contratada e depois de ressarcido o pÍeiuízo resultante, para a Administração pela

inêxecuçáo total do contrato;

e) A sanção prevista na alinea "d" é de competência exclusiva do Secretário
Municipal da pasta, depois de Íacultada a deÍêsa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme previsto no Art. 87 § 30 da Lei

8.666/93.

xv - DAs DtsPostçoEs FrNArs

í5.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licilantes e desde
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

q\



0 0

n
]k
ll

Comissão de

PregãoPREíEII UR Â NU*ICIPÂL O'

POSSE
15.2 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos

Municípios de Goiás, administrado pela AGM e no endereço eletrônico
www. posse.go.gov.br.

15.3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão
publicados no endereço eletrônico www.posse.go.gov.br.

15.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão
à disposiçáo para retirada no Av Padre Tra.lano, n 55, Centro, Posse.GO, CEP: 73.900-
000, após a publicação da Ata de Registro de Preços.

í5.5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do Pregão.

15.5.2 - Acolhida a petiÉo contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame.

15.6- Os casos omissos do presente Pregão seráo solucionados pelo Órgão
Gerenciador

15.7 - Integram o presente Edrtal

'15.8 - Os preços registrados serão publicados no Diário OÍicial dos MunicÍpios de
Goiás/AGM, trimestralmente.

15.9 - Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes
desta licitação.

15.10. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de
expediente, das 07:30 às 17:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Posse.GO

a\
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15.5.1 -A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que
decidirá no prazo de 1 dia útil.

ANEXO l: Termo de Referência
ANEXO ll: Modelo Obrigatório de Proposta de Preços
ANEXO lll: Modelo de Declaração sobre Trabalho de Menores
ANEXO lV: Modelo de Declaração de lnexistência de Fatos lmpeditivos
ANEXO V: Modelo de Declaração de não Exislência de Servidor Público no

Quadro Societário
ANEXO Vl: Minuta de Ata dê Registro de Preço
ANEXO Vll: Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO Vlll: Carta de Credenciamento
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situada na Av. Padre Trajano, n 55, Centro, Posse.GO ou pelos telefones (62) 348í-
1370/1380.

1 5.'l 1 - Para dirimir quaisquer questôes decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca Posse.GO.

Posse - GO, 07 de Dezembro de 2021

GIOVANNA N ES DA SI IOGNA
PREGOEIRA
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ANEXO I

TERMo DE RerenÊructa

Objeto

O presente termo destina-se para aquisição futura, eventual e parcelada de
gêneros alimentícios ê matêriais de copa e cozinha em atendimênto as necêssidades da
Secretaria Municipal de Saúde e órgãos entre eles: Unidades de Atenção Básica de
Saúde, Unidade Hospitalar de Posse, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -
SAMU; Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Controle de Endemias, Conselho
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

2. Justificativa

2.1. Motivação da contratação: O presente visa atender as necessidades em
fornecimento de gêneros alimentícios de forma variada e segura, que contribuam para a
nutrição saudável e adequada dos pacientes atendidos na Unidade HospitalaÍ, e
funcionários dos departamentos que exêcutam jornadas de trabalho em regime de
plantão, alem de fornecimento de alimentação básica para os funcionários dos demais
dêpartamentos, sendo: Unidades de Atenção Básica de Saúde, Unidade Hospitalar de
Posse, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; Vigilância Sanitária,
Vigilância Epidemiológica, Controle de Endemias, Conselho Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Saúde. Considera-se também a nêcessidade de itens de copa e
cozinha, relacionados à manutenção da área de alimentação dos servidores.

3. Do Fomecimento

3.2. Prazo: Os produtos deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias corridos a
contar da entrega da ordem de Íornecamento.

3.3. Forma de Entrega: Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada,
conforme Ordem de Fornecimento e especificaÇões constantes neste documento. O
armazenamento e transporte dos materiais deverão atender as especificações técnicas do
produto (temperatura, umidade, luz) determinadas pela ANVISA.

3.4. Os produtos serão recebidos de maneira provisória, e após comprovaçáo
da qualidade, de forma definitiva para fins de pagamento.

A demanda se faz, por uma estimativa média de consumo diário, para o tempo
estimado de 12 meses.

3.1 . Local: Conforme indicado na Ordem de Fomecimento, de acordo com a
solicitaçáo do departamento responsável.

Íl
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3.5. Solicitações: Os produtos seráo solicitados através de devida ordem de

fornecimento, expedida e entregue pelo órgáo competente.

4. Esümativa de Custos

Ouant. Valor Médio
Unitário

Valor Médio
Total

01 Unidade

Abacaxi: Maduro, in natura, procedente de
espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem
manchas, polpa íntegra e firme. lsento de
lesões de origem física, mecánica ou
biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 5,90 R$ 'r.769,00

02 500 Kg

Abóbora cabotiá: Madura, in natura,
procedente de espécies genuínas e sãs,
casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e
firme. lsento de lesôes de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos êstranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 3,s5 R$ 1.78'l,67

03 300 Kg

Abobrinha verde: Madura, in natura,
procedente de êspécies genuínas e sãs,
casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e
firme. lsento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria têrrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$ s,20 R$ 1.s60,00

o4 150 Pacote

Achocolatado em pó solúvel: Embalaqem
contendo 01 kq. Preparado com ingredientes
sáos e limpo, sem farinha em sua formulação,
com sabor, cor e odor característicos,
acondicionado em embalagem de polietileno
atóxico ou embalagem aluminizada, com
identificaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parâsitas e larvas.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar
da data de entrega.

R$ 2.085,00

05 í 000 Pacote

Açúcar cristal: Embalaqem contendo 05 ko.
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, com
identificação na embalagem (rótulo) dos

R$ í5,38 RS
í 5.380,00

o

n

Itê
m

Unidade Descrição Sumária do Produto

300

R$ 13,90
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ingredientes, valor nutncional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de fermentação, sujidades, parasitas,
larvas e material estranho. Apresentando cor,
odor e sabor característicos. Validade mínima
de 06 (seis) meses, a contar da data de
ent

PR E FEITI'iÂ FU ICIPÂI OE

a

06 100 Unidade

ante: Embalaqem contendo 75 ml
Dietético, líquido, a base de sucralose.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar
da data de entrega.

Adoç

R$ 6,06 R$ 606,33

300 Unidade

Alface americana: Maço padronizado, in
natura, coloraÇão verde, frescos, folhas firmes,
limpas e brilhantes, procedente de espécies
genuínas e sãs. lsento de lesões de origem
físicas, mecánica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, insetos,
parasitas, larvas.

R$ 3,12 R$ 935,00

R$ 935,0008 Unidade

Alface crespa: Maço padronizado, in natura,
coloração verde, frescos, folhas firmes e
crespas, limpas e brilhantes, procedente de
espécies genuínas e sãs. lsento de lesóes de
origem físicas, mecânica ou biológica,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas, larvas.

R$ 3,í2100 Unidade

Alface lisa: Maço padronizado, in natura,
coloração verde, frescos, folhas firmes, limpas
e brilhantes, procedente de especies genuínas
e sãs. lsento de lesões de orrgem físicas,
mecânica ou biológica, substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas, larvas.

10 250 Kg

Alho Nacional: ln natura, os dentes devem
estar bem deÍinidos, limpos, firmes, sem
manchas e livrê de brolo. lsento de lesões de
origem física, mecânica ou biológica, matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície eliterna, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 30,93 R$ 7.733,33

R$ 3.396,6711 500 Caixa

Amido de milho: Embalaqem contendo 500
qramas. tipo 1, sob a forma de pó fino, cor
branca, sabor e odor característicos, fabricado
a partir de matérias primas sãs e limpas.
Acondicionado em embalagem resistente de

R$ 6,79

Comissão de

07

300 R$ 3,12

R$ 311,6709
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polietileno atóxico, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredienles, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de: matéria
terrosa, parasitas, larvas, material estranho
sem umidade, fermentação ou ranço. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data

PREFEI TI.,i A IIUXICIPÂL OÊ

dee

12 Kg

Apresuntado: Fatiado e refrigerado, fatias
finas em torno de 20 gramas cada. Deverá
apresentar coloração, odor e aspectos
característicos. Contendo na embalagem a
identiÍicação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais
e selo de inspeção do órgão competente e
data dê embalagem. Validade mínima de 10
(dez) dias, a contar da data de entrega.

RS 27,27 RS 4.090,00

R§ 6,43 R$ 1.929,0013

'150

300 Pacote

1 : Embalaqem contendo
0'l ko. grãos selecionados, longos e inteiros,
isento de sujidades e materiais estranhos
acondicionado em embalagêm plástica,
sendo plásticos transparentes e atóxicos,
limpos e não violados, resistentes que
garantam a integídade do produto ate 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. Validade mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de entrega.

Arroz intêgral tipo

R$ 25,s2
R$

25.516,671000 Pacote

grãos selecionados, longos e inteiros, isento
de sujidades e materiais êstranhos
acondicionado em embalagem plástica,
transparente e atóxica, limpa e não violada,
resistente que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deve conter êxternamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data
de validade, quantidade do produto. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.

Arroz tipo I : Embalaqem contendo 05 ko.

R$ 9,65 R§ s.790,0015 600 Caixa
Aveia êm flocos finos: Embalaoem contendo
500 oramas. com idenlificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,

14
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peso, Íornecedor, data de fabricação e
vâlidade. Embalagem resistente de polietileno
atóxico, isento de sujidades, parasitas, larvas
e material estranho. Validade mínima de 06
SEIS meses, a contar da data de ênt

Batata doce: ln natura, com a polpa intacta e
limpa, firme, lisa, de tamanho uniÍorme,
procedente de especies genuínas e sãs,
fresco. lsento de materia têrrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem manchas esverdeadas
e livre de broto.

16 150 Unidade

Azeite de Oliva Extra Virgem: Embalaqem
contendo 01 litro, de vidro ou enlatado, 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.

R$ 42,03 R$ 6.305,00

17 1000 Unidade

Azeitona vêrde sem caroço
50 oramas. Frutos em conserva.

Cor, odor e sabor característicos.
Acondicionado em embalagem de vidro ou
enlatado com identificação na embalagem
(rótulo) valor nutricional, data de fabricaçáo e
validade. lsento de mofos ou material
estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entreqa.

: Embalaqem
contendo 1

R$ 7.756,67

18 200 Kg

Bacon: Resfriado, industrializado, de 1"
qualidade. O produto deve apresentar as
características normais de conservação,
estando isenlo de sujidades de qualquer
natureza, parasitas e bolores. Acondicionado
em embalagens que devem apresentar rótulo
com as devidas especificaçóes do produto.
Prazo de validade mínimo de 10 (dez) dias a
partir da data de enÍeqa.

R$ 30,47 R$ 6.093,33

19 400 Kg

Banana prata: ln natura, procedente de
espécie genuína e sã, fresca, com grau de
maturação adequado para o consumo, sem
apresentar avaÍias de casca. lsento de lesóes
de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 5,20

500 R$ 4,46 R$ 2.230,0020

n

R$ 7,76

R$ 2.078,67

Kg
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21 600 Kg

Batata inglesa: ln natura, com a polpa intacta
e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme,
procedente de espécies genuínas e sãs,
fresco. lsento de matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos adêridos à superfície
eíerna, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem manchas esverdeadas
e livre de broto.

R$ 5,36 R$ 3.2r8,00

22 50 Pacote

Batata palha: Embalaqem contendo í ko.
com sabor, odor e textura característicos do
produto, de boa qualidade, embalagem
transparente, primária, própria, fechada a
vácuo, constando identificaçáo do produto,
inclusive classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante e a data da fabricaÇão
e validade mínima de 06 (seis) mêses a contar
da data de entrega.

R$ í7,23

RS 4,46 R$ 2.678,00l3 600 Kg

Beterraba: ln natura, procedente de especies
genuínas e sãs, fresca, casca lisa e firme.
lsenta de broto, lesões de origem física,
mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$
12.733,33800 Pacote

olvilho tradicional: Embalaqem

básicos: água, leite, óleo e polvilho azedo.
Acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Velidade mÍnima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

Íama Com ingredientes
Biscoito de p
contendo 500

24

R$ 4,46 R$ 4.463,33)1 1000 Pacote

Biscoito doce tipo Maria ou Maisena:
Embalaqem contendo 400 qramas. De sabor,
cor e odor característicos, textura crocante,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, vâlor nutricional, peso,
fornecedor, data de íabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
matêrial estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

R$ 861,67

R$ 15,92
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Biscoito doce tipo Rosquinha: Embalaoem
contendo 400 oramas. De sabor, cor e odor
característicos, textura crocânte,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima dê 06
SEIS meses, a contar da data de ent

R$ 4,63 R$ 4.630,00

R$ 4,53 R$ 4.530,001000 Pacote

Biscoito salgado tipo Cream Cracker:
Embalaoem contendo 400o. De sabor, cor e
odor característicos, textura crocantê,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla Íace,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaçáo e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da dâta de entrega.

R$ 3.981,67R$ 7,9628 500 Pacote

Biscoito salgado tipo lnteg
contendo 400q. De sabor, cor e odor
caracterÍsticos, textura crocante,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

ral: Embalaqem

R$ 5,01
R$

í 2.533,33
?o 2500 Pacote

1: Embalaoem contendo 250
qramas. Tradicional, torrado e moído, com
certificado de selo de pureza ABIC,
acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, atóxica, tipo almofada, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de enÍega.

Café em pó tipo

30 1500
Carne bovina êm bifês: De 1", resfriada.
Proveniente de animais, sadios, abatidos sob

R$ 38,30
RS

57.450,00Kg
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inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo. odor característico e
aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajoso. lsento de vestígios de
descongelamento, excesso de gordura,
cartilagem e aponeurose. coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagens que devem
apresentar rótulo com as devidas
especificações do produto. Prazo de validade
mínimo de 03 (três) dias a partir da data de
ent

PiÊÍEITU RÀ Il UIIICIPA! OE

a

R$
43.450,0031 1500 Kg

Carne bovina em cubos: De 2â, resfriada.
Proveniente de animais, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, dêvendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajoso. lsento de vêstígios de
descongelamento, excesso de gordura,
cartilagem e aponeurose, coloraçáo
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagens que devem
apresentar rótulo com as devidas
especificações do produto. Prazo de validade
mínimo de 03 (três) dias a partir da data de
entÍega.

R$ 26,93
R§

26.933,3332 1000 Kg

Carne bovina moída: De 2", resfriada.
Proveniênte de animais, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajoso. lsento de vestigios de
descongelamênto, excesso de gordura,
cartilagem e aponeurose. coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substáncia contaminante.
Acondicionado em embalagens que devem
apresentar rótulo com as devidas
especificaÇões do produto. Prazo de validade
minimo de 03 (três) dias a partir da data de
entrega.

R$ 28,97
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Carne Bovina tipo Costela: Em tiras,
resfriada, no máxrmo 10% de sêbo e gordura.
Proveniente de animais, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajoso. lsento de vestÍgios de
descongelamento, cartilagem e aponeurose,
coloração arroxeada, acinzentada e
esverdeada, odor Íorte e desagradável,
parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância contaminante. Acondicionado em
embalagens que devem apresentar rótulo com
as devidas especificações do produto. Prazo
de validade mÍnimo de 03 (três) dias a parlir

R$ 22,93
R$

22.933,33

R$ 5,35 R$ 3.210,00600 Kg

Cebola: Branca, íresca, in natura, com as
extremidades firmes, cor brilhante, haste bem
seca. lsento de brolo, enfermidades, lesões de
origem física, mecânica ou biológica,
substâncias tenosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 2.228,00R$ 3,7í35 600 Kg

Cenoura: Cor laranja-vivo, in natura,
procedente de espécies genuínas e sãs,
frescas, firme, lisa, sem rugas, de aparência
fresca. lsento de brotos, lesões de origem
física, mecânica ou biologica maténa terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície eÍerna, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 26,93 R$ 2.693,3336 100 Lata

Cereal infantil sabor multicereais:

oramas. Cereal infantil com probiótico,
contendo como ingredientes: Farinha pré
cozida de trigo, milho enriquecida e aÍoz,
contendo carbonato de cálcio, Íosfato de sódio
dibásico, premix vitamínico (Vitamina C,
niacina, vitamina E, ácido pantotênico,
vitamina A, B1 , 86, ácido fólico ê vitamina D,
fumarato ferroso e sulfato de zinco. Com
identificaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de material estranho. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de

Acondicionado em letes contendo 400

1000

34
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37 600 Caixa

Chá - Sabor Camomila: Caixa contendo 10
sachês. com validade mínima de 01 (um) ano,
contando a partir da entrega pelo íornecedor,
com identificação do fabncante e registro da
data de fabricação estampada no rótulo da
embalagem.

R$ 4,34 R$ 2.606,00

38 600 Caixa

Chá - Sabor Erva Doce: Caixa contendo 10
sachês. com validade mínima de 01 (um) ano,
contando a partir da entrega pelo fornecedor,
com identificação do fabricante e registro da
data de fabricação estampada no rótulo da
embalagêm.

R§ 4,34 R$ 2.606,00

39 600 Carxa

Chá - Sabor Hortelã: Caixa contendo 10
sachês. com validade mínima de 01(um) ano,
contando a partir da entrega pelo fornecedor,
com identificação do fabricante e registro da
data de fabricação eslampada no rótulo da
embalaqem.

R$ 4,34 R$ 2.606,00

40 300 Unidade

Cheiro verde: Maço padronizado, in natura,
fresco, com coloração verde êscuro,
procedente de espécies genuínas e sãs.
lsento de lesões de origem física. mecânica
ou biológica, substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, insetos, parasitas e larvas.

R$ 3,4s

R$ 2.558,0041 600 Kg

Chuchu: ln natura, pouca rugosidade,
tamanho médio, procedente de especies
genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e firme
lsento 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.

R$ 4,26

42 50 Pacote

Côco ralado: Embalaqem contendo 0'l kq
Seco sem açúcar. Deverá ser elaborado com
endosperma procedente de frutos sãos ê
maduros não poderá apresentar cheiro
alterado ou rançoso, com aspectos de
fragmentos soltos e de cor branca.
Parcialmente desengordurado com teor
mínimo de lipídio de 3 g em 100 q.

R$ 27,60 R$ 1.379,83

R$ 45,9743 50 Lata

Complêmento alimentar para adultos:
Embalaoem contendo 400 qramas. Em
tendo em sua composiçáo: leite desnatado em
pó, maltodextrina, leite integral em pó, aÇúcar,

pó,

R$ 1.035,00

R$ 2.298,33
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vitaminas (4, C, D, E, 812, tiamina, riboflavina,
nicotinamida, piridoxina, pantotenato de
cálcio

R$ 3.096,6744 100 Lata

Complemento alimentar para crianças:
Embalaoem contendo 380 qramas. Em
tendo em sua composição: sacarose,
maltodextrina, leite em pó desnatado
instantâneo (leite em pó desnatado e
emulsiÍicante lecitina de soja), fosfato de
cálcio, fosfato de magnésio, ascorbato de
sódio, sulfato de zinco, acetato de dl-alfa
tocoferil, ferro carbonil, niacinamida, sulÍato de
manganês, palmitato de retinil, gluconato de
cobre, pantotenato de cálcio, vitamina 812,
cloridrato de tiamina, vitamina K1 , cloridrato
de piridoxina, iodeto de potássio,
colecalciferol, ácido fólico, riboflavina, cloreto
de cromo, molibdato de sódio, biotina, selenito
de sódio, aromatizante e estabilizante
carraqena. Sem qlúten.

pó,

R$ 30,97

R$ 3,60 R$ 'r.080,00300 Unidade

Couve: Maço padronizado, in natura,
coloração verde, fresco, folhas firmes, limpas
e brilhantes. Procedente de espécies
genuínas e sãs. lsento de lesóes de origem
físicas, mecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, insetos,
parasitas, larvas.

R$ 6.778,00R$ 11,3046 600 Kg

Coxa e Sobrecoxa: Congelado, proveniente
de aves sadias, abatidas sob inspeção
veterinária, aprêsentando cor e odor
caracteríslicos. lsento de vestígio de
descongelamento, cor esverdeada, odor forte
e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substància contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, resislente, contendo na embalagem a
identificaÇão do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais
e selo de inspeção do órgão competente e
data de embalagem. Validade mínima de 60
(sessenta) dias, a contar da data de entrega.

R$ 16,97 R$ 2.545,00150 Caixa

: Embalaoem contendo 01 litro.
Cor, aroma e odor característico, não ranÇoso,
com 25% de gordura, acondicionado em
embalaqem Tetra Pak, com identificaÇão na

Crême de leite

Comissão de

e sulfato ferroso.

45

47
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embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. O produto deverá
possuir selo de inspeção do órgáo
competente. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de ent

48 800 Lata

Ervilha: Embalaqem contendo 200 qramas,
em conserva, a base de: ervilha; água e sal.
Sem conservantes, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricaçáo e validadê. lsento de material
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entrega.

R$ 3,28

R$ 2.872,0049 800 Unidade

Extrato de tomate: Embalaqem contendo 340
qramas. lsento de su,jidades e fermentação. A
embalagem deverá conter exlernamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do produto e número
do registro. O produto deverá a presentar
validade mÍnima de 06 (seis) meses a partir da
data de entreqa.

R$ 1.690,0050 300 Pacote

Farinha de mandioca tipo
contendo 01 kq. Grupo: seca, subgrupo: fina,
classe: branca. Obtido das raízes de
mandioca sadias, devidamente, acondicionada
em embalagem de polietileno atóxico
transparente, com identiÍicação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. lsento de sujidades. parasitas, larvas
e material estranho, não podêndo apresentar-
se úmida, fermentada ou ranÇosa. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entreqa.

I : Embalaqem

Farinha de trigo integral tipo 1 : Embalaoem
contendo 0'l kq. Fabricada a
trigo sãos e limpos, isentos de matéria tenosa
e parasita e em perfeito estado de
consêrvação. Sem apresentar umidade,
fermentação ou ranço. Acondicionada em
embalagem atóxica, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricaÇão e validade. lsento de sujidades,

partir dê grãos de

R$ s,57 R$ í.670,003t 300 Pacote

R$ 2.625,67

R$ 3,59

R$ s,63
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parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entr a

1000

contendo 01 ko. Fabricada a partir de grãos de
trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa
e parasita e em perfeito estado de
conservação. Sem apresentar umidade,
fermentaçáo ou ranço. Acondicionada em
embalagem atóxica, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

Farinha de trigo tipo í : Embalaqem

R$ 4,09 R$ 4.093,33

1500 R$ 9,10
R$

't 3.645,0053

Feijão carioca tipo í: Embalaoem contendo
01 kq. Constituído de grãos inteiros, com
cheiro e caracterÍsticas próprias, isento de
material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies, em plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do
produto ate o momento do consumo. 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 apÍesentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.

54 1500 Kg

Feijão prêto tipo I : Embalaoem contendo 01
ko. Constituído de grãos inteiros, com cheiro e
características próprias, isênto de material
terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies, em plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter e)Íernamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresenlar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entreqa.

R$ 10,30
R$

í5.445,00

55 200 Pacote
Fermênto biológico seco: Embalaqem
contendo 500 qramas. Fermento biol ogrco

R$ 23,27 R$ 4.653,33

Comissão de

n

Pacote

Kg
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desidratado (Saccharomyces cerevisiae) e
emulsificante monoestearato de sorbitana. O
produto deverá apresenlar validade mínima de
06 sets meses a rtir da data de a

56 200

contendo 100 oramas. Acondicionado em
embalagêm de polietileno atóxico, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingrediêntes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de su.iidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) mesês a contar da data de êntrega.

Fermento em pó químico: Embalaqem

R$ 3,75 R$ 749,33

R$ 945,33200 Pacote

Flocos de arÍoz: Embalaoem contendo 500
oramas. Acondicionado em embalagem
transparente de polietileno atóxico, não
violado, resistente. com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fomecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

R$ 2,36 R$ 7.080,0058 3000 Pacote

transparente, limpo, não violado, resistente,
com identiÍicação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data dê fabricaÇão e validade.
lsento de suiidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Flocos de milho tipo flocão: Embalaqem
contendo 500 qramas , de polietileno atóxico,

R$ 5s,63 R$ 667,6059 12 Lata

Fórmula lnfantil APTAMIL A.R.: Embalaoem
contendo 400 qramas. ln
pó desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de
palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de
girassol), maltodextrina, carbonato de cálcio,
vitamina C, taurina, cloreto de colina, sulfato
ferroso, sulfato de zinco, vitamina E, niacina,
vitamina A, sutfato de cobre, D-pantotenato de
cálcio, ácido fólico, sulfato de manganês.
vitamina Bí 2, betacaroteno, D-biotina,
vitamina D, vitamina Bí , vitamina 86, iodeto
de potássio, vitamina K e espessante goma
jataí. Acondicionados em latas, com
identificação na embalagem (rótulo) dos

gredientes: Leite em

Unidade

R$ 4,73
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ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaçáo e validade.
lsento de material estranho. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de

PR E FEITU iÂ IIUI.IICIPAL OE

a

R$ 9,56
R$

19.120,00
60 2000 Kg

Frango inteiro: Congelado, proveniente de
aves sadias, abatidas sob inspeção
veterinária, apresentando cor e odor
característicos. lsento de vestígio de
descongelamento, cor esverdeada, odor forte
e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, resistente, contendo na embalagem a
identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais
e selo de inspeção do órgáo competentê e
data de embalagem. Validade mínima de 60
(sessênta) dias, a contar da data de entrega.

R$ 4,93ot 500 Pacote

Fubá de milho tipo 1: Embalaoem contendo
01 ko. Produto obtido da moagem do grão de
milho. Limpo, isento de matéria terrosa e
parasita. Não podendo apresentar umidade,
fermentação ou ranço. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de íabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de enÍega.

R$ 8í3,33ôl 500 Caixa

Gelatina em pó: Embalaoem contendo 35
oramas. Sabores diversos, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fomecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entreqa.

R$ í,63

200

Jiló: ln natura, pouca rugosidade, procedente
de espécaes genuínas, sãs e frescas, polpa
íntegra e firme. lsento de lesões de origem
fÍsica, mecânica ou biológica maténa terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superficie eÍerna, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 7,93 R$ 1.586,0063

R$ 2.463,33

Kg
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Laranja: ln natura, procedente de espécies
genuínas e sãs, frescas, com grau de
maturação adequado para o consumo, sêm
apresentar avarias de casca. lsento de lesões
de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enÍermidades insetos, rasitas e larvas

R$ 3,í3 R$ í.878,00

65 300 Lata

oramas. Acondicionado em latas limpas,
isentas de ferrugem, não amassadas, não
estufadas, resislentes que garanlam a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter
elÍernamente os dados de identificaçáo,
procedência, informaçôes nutricional, número
de lote, data de validade. Validade mínima de
06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Leite condensado: em contendo 395E laomba

R$ 6,54 R$ 1.963,00

R$ 4,68 R$ 9.353,33bb 2000 Litro

Leite desnatado: Embalaqem contendo 01
litro. Cor, aroma e odor característico, não
ranÇoso, acondicionado em embalagem Tetra
Pak, com identificação na embalagêm (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. O
produto deverá possuir selo de inspeção do
órgão competente. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

67

ral: Embalaqem contendo 01 lilro
Cor, aroma e odor característico, não rançoso,
acondicionado em embalagem Tetra Pak, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. O
produto deverá possuir selo de inspeção do
órgão competente. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Leite integ

R$ 4,51
R$

13.530,00

R$ 523,0068 100

Limão Thaiti: ln natura, procedente de
espécie genuína e sã, fresca, com grau de
maturação adequado para o consumo, sem
apresentar avarias de casca. lsento de lesóes
de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ s,23

I

R$ 25,93 R$ 7.780,0069 300 Kg
Linguiça calabresa: Resfriado,
industrializado, de 1" qualidade. O produto

64

3000 Litro

Kg
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Macarrão espaguete tipo 1 : Embalaqem
contendo 500 qramas. Enriquecido com ferro
e ácido fólico, pacote transparente polietileno
atóxico e resistente. De boa qualidade, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.

R$ 3.720,00

Linguiça toscana: Tipo toscano com carne
suína, congelado, com cor, sabor e odor
característicos do produto de boa qualidade,
embalagem transparente à vácuo ou
embalada em sacos plásticos Íansparenles,
resistentes e bem lacrados, com denominação
do nome do produto, fabricante, endereço,
registro no Ministério da Agricultura (SlF, IMA
OU SIM), data de fabricaÇão e validade. Prazo
de validade mínimo de 10 (dez) dias a partir
da data de entreqa.

R$ r8,6070 200 Kg

R$ 2.046,67R$ í0,23200 Kg

Maçã: ln natura, com grau de maturação
adequado para o consumo, casca firme sem
avarias, polpa firme com aparência fresca e
macia, procedente de espécie genuína e sá,
frêsca. lsenlo 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.

R$ 3,2s R$ 2.597,33

71

72 800 Pacote

Macarrão cortado tipo 1: Embalaoem
contendo 500 qramas. Enri
e ácido fólico, pacote transparente polietileno
atóxrco e resistente. De boa qualidade, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

quecido com ferro

R$ 2.s97,3373 800 Pacote

lsento de su idades, rasitas, larvas e

n

deve apresentar as características normais de
conservação, estando isento de sujidades de
qualquer nalureza, parasitas e bolores.
Acondicronado em embalagens que devem
apresentar rótulo com as devidas
especificações do produlo. Prazo de validade
mínimo de 10 (dez) dias a partir da data de

R$ 3,2s
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material estranho. Validade mínima de 06
SEIS meses a contar da data de a

74 600 Pacote

Macarrão integral parafuso tipo 1:

Enriquecido com Íerro e ácido fólico, pacote
transparente polietileno atóxico e resistente.
De boa qualidade, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

ndo 500 oramasEmbalaoem con

R$ 4,70 R$ 2.818,00

R$ 825,00100 Pacote

Macarrão para lasanha tipo 'l : Embalaoem

e ácido fólico, pacotê transparente polietileno
atóxico e resistente. De boa qualidade, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

contendo 500 qramas. Enriquecido com Íerro

75

76 1000 Pacote

contendo 500 oramas. Enriquecido com ferro
e ácido fólico, pacote transparente polietileno
atóxico e resistente. De boa qualidade, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Macarrão parafuso tipo 1: Embalaoem

R$ 3,25

77 300 Unidade

Maionese: Embalaoem contendo 500 qramas
Tipo cremosa, composta de água, óleo
vegetal, amido modificado, ovos
pasteurizados, açúcar, vinagre, sal, suco de
limão, conservador sorbato de potássio,
estabilizantes: goma guar e goma xantana,
acidulantes: ácido lático e ácido cítrico,
antioxidantes: EDTA. Com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricaçáo e validade. lsenlo de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data

R$ 7,03 R$ 2.110,00

R$ 8,2s

R$ 3.246,67
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200 Kg

Mamão Formosa: ln natura, apresentando
maturação média (de vez), polpa firme ao
toque, sem apresentar avarias de casca,
procedente de espécie genuína e sã, fresca
lsento de lesões de origem física, mecânica
ou biológicâ matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

R$ 5,23 R$ 1.046,67

79 300 Kg

Mandioca: ln natura, tenro (macio), graúdo,
procedentê de êspécies genuínas e sãs,
frescas, ter atingido o grau de evolução e
maturaÉo, polpa integra e firme. lsento de
lesões de origem física, mêcânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R§ 4,83

R$ 6.660,0080 600 Unidade

R$ í.4í6,0081 600 Kg

arina: Embalaoem contendo 0í kq
Cremosa, com sal, teor lipídico dê 65% a 85%.
Não deve conter em sua composiÉo gordura
do tipo trans. Embalada em pote plástico
resistente, com proteção interna pós tampa
(lacre), com identiÍicaçáo na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor. data de fabricação e
validade. lsenlo de sujidades, parasitas, larvas
e material estranho. Validade mínima de 06

Melancia: ln natura, com grau de maturação
adequado para o consumo, casca firme sem
avarias, polpa firme de coloraçáo vermelha
com aparência fresca e macia, procêdente de
espécie genuína e sã, Íresca. lsento de lesões
de origem física, mecânica ou biológica
maléria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre

R$ 11,10

R$ 2,36

Marg

SEIS meses a contar da data de entr

de enfermidades, insetos, rasitas e larvas

R$ 2,78 R$ 833,0082 300 Pacote

ica: Embalaqem contendo
para preparo de canjica,

acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricionel, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e

Milho para canj
500 qramas. Milho

78

R$ 1.448,00
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material estranho. Validade mínima de 06
SEIS meses a contar da data de e

83 1000 Lata

Milho verde: Embalaoem contendo 200
oramas. Em conserva, a base de milho, água
e sal. Sem conservanles, com identiÍicação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de material
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entrega.

R$ 2,94 R$ 2.943,33

84 50 Unidade

menta: Embalaqem contendo 150
ml. lngredientes: pimenta, vinagre, água e sal.
Validade de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.

Molho de pi

R$ 3,41 R$ 170,50

QÃ 1000 Unidade R$ 9,93 R$ 9.930,00

Óleo de soja vegetal: Embalaoem contendo
900 ml. Envasado em garrafa plástica
resistente transparente, 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.

R$
10.600,00Cartela

Ovo de galinha: Embalaoem contendo 30
unidades. Ovo branco de galinha, produto
fresco de ave galinácea, tipo grande (50
gramas). íntegro, tamanho uniforme e cor
branca, proveniente de âvicultor com inspeção
oÍicial, cor, odor e sabor característico, casca
lisa, pouco porosa, sem manchas ou
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão
e fungos. Acondicionado em embalagem
resistente de papelão. plástico ou isopor.
Validade mínima de 20 dias a contar no ato da
entreqa.

R$ í7,6786 600

R$ 17,60
R$

35.193,332000 Kg

Pão doce: Pesando 50 gramas por unidade,
do tipo brioche, preparado a partir de
matérias-primas sãs, de primeira qualidade.
lsento de matéria terrosa e parasitas, em
perfeito estado de conservação. Assado ao
ponto, sem indícios de estar mal assado ou
queimado, sem odor e sabor desagradável, ou
presença de fungos. Sem adição de farelos e
corantes de qualquer natureza em sua
confecção. lsento de parasita, sujidades,
larvas e material estranho. Acondicionado em
embalagem de polietileno resistente e atóxico.
Contendo na embalagem a identificação do
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produto, marca do fabricante, prazo de
validade, data de embalagem, peso líquido.
Fabricado no prazo máximo de 12 horas.
Validade mínima de 07 (sete) dias a contar no

PiatEtÍuRÁ f!ul|lclPAl 0€

ato da ent a

R$
34.342,50

88 2250 Kg

Pão Írancês: Pesando 50 gramas por
unidade. Formato fusiforme com adição de
sal, composto de farinha de trigo especial,
água, sal, e fermento químico, preparado a
partir de materias-primas sãs, de primeira
qualidade. lsento de matéria terrosa e
parasitas, em perfeito estado de conservação.
Assado ao ponto, sem indícios de estar mal
assado ou queimado, sem odor e sabor
desagradável, ou presença de fungos. Sem
adição de farelos ê corantes de qualquer
natureza em sua confecçáo. lsento de
parasita, sujidades, larvas e material estranho
Acondicionado em embalagem dê polietilêno
resistente e atóxico. Contendo na embalagem
a identiÍicação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de
embalagem, peso líquido. Fabricado no prazo
máximo de 12 horas. Validade mínima de 24
(vinte e quatro) horas a contar no ato da
enlrega.

R$ 15,26

500 Unidade

Pão integral: Pesando 550 oramas por
unidade. Pão de forma tipo integral. Bem
acondicionado, assado ao ponto. No seu
rótulo deverá conter informação núricional por
porção, sobre glúten, ingredientês, data de
fabricação, validade e lote. Acondicionado em
embalagem transparente, isento de su,lidades,
parasitas, larvas e material êstranho. Produtos
DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão
apresentar ficha técnica, assinada pelo
responsável técnico e deveráo estar de acordo
com o PIQ estabelecido para o produto.
Validade mínima de 7 (sete) dias a conlar no
ato da entreqa.

R$ 9,60 R$ 4.800,00

R$ 4.580,0090 Kg

Peito dê frango: Congelado, proveniente de
aves sadias. abatidas sob inspeção
veterinária, apresentando cor e odor
característicos. lsento de: vestígio de
descongelamento, cor esverdeada, odor forte
e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e

R$ í5,27

rl

89

300
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qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, resrstente, peso líquido de í kg,
contendo na embalagem a identiÍicação do
produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oÍiciais e selo de inspeção
do órgão competente e data de embalagem.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar
da data de ent

PREf EITURÂ }IUIIICIPÁL OÊ

a

R$ 1.946,6791 50 Kg

Peixe tipo Pintado: Congelado, em postas,
limpo, sadio, congelado, Íntegros,
eviscerados, sem osso, apresentando carne
firme, elástica, cor branca, rosada e odor
característico. lsento de: vestígios de
descongelamento, livre de resíduos de
vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, transparente e resistente, contendo
na embalagem a identificação do produto,
pêso, marca do Íabricante, prazo de validade,
carimbos oficiais e selo dê inspêção do órgão
competente e data de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.

R$ 38,s3

R$ 4,28 R$ í.284,0092 300 Kg

Pepino: ln natura, pouca rugosidade,
procedente de espécies genuínas, sãs e
frescas, polpa íntegra e firme. lsento de lesões
de origem física, mêcânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

93 150 Kg

Pimentiio amarelo: ln natura, coloração
amarela, procedente de espécies genuínas.
sãs e Írescas, polpa íntegra e firme. lsento 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.

R$ 16,93 R$ 2.540,00

150

Pimentão verde: In natura, coloração verde,
procedente de espécies genuinas, sãs e
frescas, polpa íntegra e firme. lsento de lesões
de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre

R$ 7,17 R$ 1.075,0094 Kg
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95 150

Pimenttio vermelho: ln natura, coloração
vermelha, procedente de especies genuínas,
sãs e frescas, polpa íntegra e firme. lsento de
lesões de origem físicâ, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície erlerna, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 16,93 R$ 2.540,00

96 Pacote

Polvilho Doce: Embalaqem contendo 01 kq
Polvilho tipo doce, coloração branca, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrêga.

R$ 5,78 R$ 5.783,33

R$ 36,63 R$ 5.49s,00

Queüo tipo mussarela: Fresco, refrigerado,
cortado em fatias finas em torno de 209 cada,
embaladas em saco plástico resistente atóxico
e trânsparente. lsento de estufamento,
rachadura e mofos. Devendo ser fatiado no
dia anterior ao pedido. A embalagem deve
conter a idêntiÍicação do produto, validade,
data de embalo, peso líquido, marca do
fabricante. O produto deverá ter selo de
inspeção do órgáo competente. Validade
mínima de 07 (sete) dias a contar no ato da
entreqa.

97 150 Kg

R$ 9,73 R$ í.460,00150

R$ 4,80 R$ 4.796,67

98

99 1000 Pacote

Quiabo: ln natura, pouca rugosidade,
procedente de espécies genuínas. sãs e
frescas, polpa íntegra e firme. lsento de lesões
de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à supeíície externa, livre
de enfermidades, insetos,
Refresco: Embalaqem contendo 250
Refresco em pó, sabores diversos, com
identiÍicação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

orâmas
parasitas e larvas

R$ 7,03 R$ 703,00100 100 Unidade
ReÍrigerante Laranja: Embalaoem contendo
02 litros. Composto a base de extrato de
laranja, primeira linha.

Kg

1000

Kg
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101 í00
Refrigerante Sabor Cola: Embalaqem

o 02 litros. Com posto a base de
extrato de cola, rimeira linha

R$ 7,86 R$ 786,33

102 100
Refrigerante Sabor Guaraná: Embalaoem
contendo 02 lilros. Composto a base de
extrato de guaraná, primeira linha.

R$ 7,53 R$ 753,00

103 500 Kg

Rêpolho: ln natura, fresco, firme, odor
característico. lsento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos adendos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 4,28 R$ 2.í40,00

104 300

Rúcula: Maços padronizados. Coloração
verde escuro, Írescos, folhas firmes, limpas e
brilhantes. procedente de espécies genuínas e
sãs. lsento de lesóes de origem físicas,
mecânica ou biológica, substâncias tenosas,
sujidades ou corpos eslranhos aderidos à
supêrfície eÍeÍna, insêtos, parasitas, larvas.

R$ 3,63

105 Pacote

Sal: Embalaqem contendo 01 kq. Sal iodado
refinado, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
Íornecedor, data dê fabricação e validade
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material êstranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

R$ 988,33

300

Salsicha: Produto com sabor, odor e cor
característicos do produto de boa qualidade,
congelado ou resfriado*, em embalagem
transparente resistente, com fechamento à
vácuo ou outro fechamento bem lacrado, com
denominaçáo do nome do produto, fabricante,
endereço, registro no Ministério da Agricultura
(SlF, IMA), data de fabricação e validade.

R$ 10,60 R$ 3.179,00

107 100 Pacote

Tempero Açafrão: Embalaoem contendo 500
qrâmas. De primeira qualidade, puro, com
aspecto, cor, cheiro, sabor característicos,
isentos de sujidades, parasitas e larvas,
devidamente acondicionados em embalagens
transparentes, atóxicos, limpos, não violados,
resistentes e que garantam a integridade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. Validade mínima de 06 (seis) meses

R$ 1s,23 R$ 1.523,33

Unidade

Unidade

Unidade R$ 1.089,00

500 R$ 1,98

106 Kg
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108 Unidade

ero Canela em Pó: Embalaoem
contendo 90 oramas. Acondicionado em
embalagem plástica transparente resistente,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nulricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Temp

R$ 4,07 R$ 406,67

R$ 3,40 R$ 340,00109 100 Unidade

ro Coentro Moído: Embalaqem
contendo 90 oramas. Desidratado, em
embalagem plástica transparente resistente,
com identiÍicação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Tempe

R$ 13,27 R$ 663,33110 50 Pacote

Tempero Colorau: Embalaoem contendo 500
oramas. Corante natural de urucum, de boa
qualidade. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data da entrega do
produto.

R$ 170,00111 50 Unidade

Tempero cominho: Embalaoem contendo 90
qramas. Desidralado, acondicionado em
embalagem plástica transparente resistente,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nulricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de enqesE.

R$ 3,40

R$ 3,40 R$ 170,0050 Unidade

ro folha de louro: Embalaqem
contendo 90 qramas. Desidratado
acondicionado em embalagêm plástica
transparente resistente, com identiÍicação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fomecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entreqa.

Tempe

RS 340,00113 100 Unidade
Tempero orégano: Embalaoem contendo 90
qramas. Desidratado, acondicionado em
embalagem plástica transparente resistente,

100

112

R$ 3,40



Íl Comissão de

PregãoPREf'IÍU iÁ N UXIC IPÂL OE

SEIS mesês a contar da data de ent

I rl

FOSSE
' ," ,/,: f: ?,','

com identiflcação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaÇão e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06

a

114 100 Unidade

contendo 300 oramas. Em embalagem
plástica resistente. com identificaçáo na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
íabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e matenal estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

R$ 6,00

Tempero p ronto Alho e Sal: Embalaqem

R$ 600,00

115 600 Kg

Tomate: ln natura. De primeira qualidade,
tamanho médro a grande, consistência firme,
pele lisa. lsento de les6es de origem física,
mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 5,s5 R$ 3.328,00

50 Pacote

oramas. Escura sem semente, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaÇão e validade.
Validade mínima de 06 meses a contar da
data de entrega.

Rs 7,7í

Uvas passas: Embalaoem contendo 200

re: Embalaqem contendo 750 ml
Envasado em garrafa de polietileno atóxica
resistente transparente, 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.

Vinag

R$ 385,67

R$ 742,67

116

200 Unidade

R$ 10,26 R$ í.026,33118 Unidade
Coador para café: De algodão, na cor
branca, cabo de madeira, com diâmetro de í6
cm.

R$ 396,33100

Colher de sopa em aço inoxidável: lnterriça,
tamanho médio para refeição, com
aproximadamente 1 ,0mm de espessura,
comprimento aproximado de 16 cm.

R$ 3,96

R$ 2.291,67120 500 Pacote
Colher plástica descartável para reÍeição:

plástica descartável confeccionada em
R$ 4,58Embalaqem contendo 50 unidades. Colher

R$ 3,71117

100

119 Unidade
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plástico resistente na cor branca ou
translúcida medindo í 5 a 16 cm de
comprimento. O produto deve ser isento de
materiais estranhos, rachaduras,
deformações, rebarbas ou areslas. Embaladas
higienicamente em saco plástico.
Acondicionado conforme a praxe do fabricantê
de forma a garantir a higiene e integridade do
produto ate seu uso. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identifica o encta e uantidade.

121 R$ 6,20
R$

30.983,33
5000 Pacote

descartável 200 ml: Embalaoem
contendo 100 unidades. Co
material poliestireno, aplicação água,
características adicionais atóxico, de acordo
com norma ABNT, NBR 14865, peso mÍnimo
2,20 g, cor branca.

Copo
po descartável,

R$ 4,15 R$ 8.300,00122 2000 Pacote

descartável 50 ml: Embalaqem
contendo 100 unidades. Copo descartável,
material poliestireno, aplicação café,
características adicionais atóxico, de acordo
com norma ABNT, NBR 14865, peso mínimo
0,75 g, cor branca.

Copo

R$ 9.378,00600 Pacote

Copo descartável 500 ml com tampa:
Embalaqem contendo 25
descartável confeccionado em resina
termoplástica branca ou lranslúcida para
acondicionar bebidas quentes ou frias. Os
potes devem ser homogêneos, isentos de
materiais estranhos, bolhas, furos deformaÇão
e não devem apresentar sujidades internas ou
elternas ou deformidades. Devem ser
acondicionados conÍorme a praxe de
fabricante, de formar a garantir a higiene e a
inteqridade do produto até seu uso.

Poteu dadesnt

R$ í5,6314.)

124 100 Unidade
Faca de mesa em aço inoxidável: lnteiriça,
com aproximadamente I ,0 mm de espessura,
comprimento aproximado de 1 6 cm.

R$ 4,10 R$ 409,67

125 100

Filme PVC Estimável: Bobina contendo 03
8g Filme de pvc, transparente, atóxico, com
largura de 30 cm. Acondicionado conforme a
praxe de fabricante de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até seu uso.
A embalagem deverá conter e)Íernamente os
dados de identificação, procedência e
quantidade.

R$ 72,63 R$ 7.263,33unidade
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Fósforo: Embalaqem contendo 10 caixas com
40 unidades cada. Confeccionado em madeira
de 1a qualidade, acabamento perfeito com
ponta abrasiva, medindo aproximadamente 6
cm de comprimento total. A embalagem
deverá conter extremamente os dados
danificados, ncta e ualidade

R$ 4,23 R$ 846,00126 200

Caixa

127 100
Garfo de mesa em aço inoxidável: lnteiriço,
com aproximadamente 1,0mm de espessura,
comprimento aproximado de 16cm.

R$ 3,96 R$ 396,33

R$ 2.283,33128 500 Pacote

Gaúo plástico descartávêl para refeição:
Embalaqem contendo 50 unidades. Garfo
descartável confeccionado em plástico
resistente na cor branca ou translúcida
medindo'15 a'16 cm de comprimento. O
produto deve ser isento de materiais
estranhos, rachaduras, deformaçóes, rêbarbas
ou arestas. Embaladas higienicamente em
saco plástico. Acondicionado conforme a
praxe do fabricante de forma a garantir a
higiene ê integridade do produto até seu uso.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificaçáo, procedência e
quantidade.

R$ 4,s7

R$ 2.s83,17R$ 51,66129 50

Garrafa térmica: Capaci
Confeccionada em material plástico de boa
qualidade, com ampola de vrdro, rolha
dosadora, tampa plástica, conservação de
temperatura das bebidas de no mínimo 6
horas.

dade 2 litros

500

Guardanapo: Embalaqem contendo 50
unidades de diâmetro 33 cm x 33 cm
Guardanapo de papel, malerial celulose, cor
branca. Folha bÍanca simples, resistente,
grande, embalado em pacotes de plástico.

R$ 3,s6 R$ 1.78'l,67

200

Mârmitex em alumínio N'. 09: Embalaqem
contendo 100 unidades. Marmitex com tam
Embalagem descartável em alumínio
resistente para acondicionamento de
alimentos, redonda acompanhada de lampa
de folha de alumínio para fechamento
mecánico, Capacidade aproximada de 800 ml
e cerca de 210 mm de diâmetro e 50 mm de
altura. O material deverá ser isento de
rebarbas, arestas cortantes ou qualquer outro
defeito de fabricaÇão que possa causar riscos

pa

R$ 41,30 R$ 8.260,00

130

131

l

Pacote

Unidade

Unidade

Pacote
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ou prejudicar sua utilização e construído de
forma a garantir resistência à Íinalidade a que
se destina. Embalada em saco plástico,
acondicionada em caixa de papêláo, conforme
a praxe do fabricante de forma a garantir a
higiêne e integridade do produto até seu uso.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência e

uantidade

132 bUU Caixa
Palito: Embalaoem contendo í 00 unidades
Palito roliço em madeira de boa qualidade.
Com elitremidades Íinas, tipo palito de dente

R$ 1,70

IJJ 500 Unidade

Pano de prato: Tecido 100% algodão novo e
selecionado, branco, alvejado, com
acabamento em bainha dobrada em toda a
volta. Medindo aproximadamente 40 cm x 68
cm.

R$ 7,82 R$ 3.908,33

R$ 5.250,00134 100 Unidade

Papel Alumínio: Rolo medindo 30 cm de
larqura e '100 m de comprimento
sem furos ou sinais de oxidação.
Acondicionado conforme a pÍaxê do fabricante
de forma a garantir a higiene e integridade do
produto até seu uso. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificaÇão, procedência e quantidade.

, embalado,

R$ 52,50

R$ 6,79
R$

33.966,67135 5000 Pacote

I Toalha: Embalaqem contendo 02 rolos
Papel toalha na cor branca, folha dupla, í 00%
fibras virgens, hidrossolúveis, medindo no
mínimo 22 cm x 20 cm, ideal para absorção de
frituras, líquidos e para pequenos serviços do
dia-a-dia.

Pape

R$'t.948,33tJo 500 Pacote

Pratos descartáveis: Embalaoem contendo
í 0 unidades. Prato descartável fundo de 2í
cm de diâmetro. Acondicionado conforme a
praxe do fabricante de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até seu uso.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência e
quantidade.

R$ 3,90

R$ 5.433,33137 100 Unidade

viroem. com 10 ko, medindo

conforme a praxe do fabricante de forma a
garantir a higiene e integridade do produto ate
seu uso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificaÇáo,

Saco Plástico 10 Kg : Bobina picotada '100%

40 cm de laroura.
rolo com 10 Acondicionado

R$ 54,33

R$ 1.018,00
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5. CondiçÕes de Habilitaçâo

6.1. HnerurnçÃoJURlorcR:
6.1.1. Contrato Social e suas alterações;
6.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaÉo

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), rêferênte a todos os creditos
tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os
créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuições instituídas a
título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;

6.1 .2. Prova de regularidade Íiscal perante a F azenda Estadual relativa aos
Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão
Positiva com efeito de Negativa ou documento equrvalente do Estado sede do licitante na
forma da lei:

6.'1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos
Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa
de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do
Município sede do licitante na forma da lei;

6.1.4. Prova de regularidade pêrante o Fundo de Garantia por Têmpo de Serviço -
FGTS, mediante apresentaçáo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido
pela Caixa Econômica Federal - CEF.

6.1.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perantê a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de
Negativa (CNDT), nos termos do artigo 642- A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1o de maio de í943.

6.1.6. Prova de inscrição no Cedastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
mêdiante a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

138 500 Caixa

Touca descartável: Embalaqem contendo
100 unidades. Touca descartável sanfonada
confeccionada em TNT (100 polipropileno
atóxico), na cor branca, tamanho único.
Acondicionado coníorme a praxe do Íabricante
de forma a garantir a higiene e integridade do
produto até seu uso. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificaÇão, procedência e quantidade.

R$ 28,60
R$

14.300,00

TOTAL R$ 771.723,93

6. Dotaçãoorçamentária:
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Bloco de AtênÇão Básica
Fonte de Recurso. 114 - SUS

Bloco de Vigilância em Saúde
Fonte de Recurso: 1 14 - SUS

Combate a Doenças Epidemiológicas e Serviços de Zoonoses
Fonte de Recurso: 1 í4 - SUS

Enírentamento da Emergência Covid-19
Fonte de recurso: íí4-8í

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso: '102 - Recurso Próprio

ManutenÇão do Conselho Municipal de Saúde
Fonte de Recurso: 102 - Recurso Próprio

7. Gestão e Fiscalizaçáo

8. Pagamento

8.1. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de
cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:
a) Certidão de Débitos relativos a créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da
União;
b) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da empresa;
c) Certidão de rêgularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da empresa;
d) Certidão de regularidade com o FGTS:
e) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas,

8.2. A CONTRATANTE se compromete em realizar o pagamento das Notas
Fiscais, devidamente atestadas no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da sua emissão.

9. Obrigações mínimas do CONTRATAOO

9.1. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes
da aquisiçáo e/ou realizaçáo dos serviços, tais como: salários, transportes, encargos

Bloco de Média e Alta Complexidade
Fonte de Recurso: 1 14 - SUS

A gestão contratual será exercida por Geovana Alves de Melo e a sua fiscalização
pelos coordenadores de cada departamento solicitante, aos quais competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no ato da entrega, e de tudo dará ciência à Secretaria Municipal de
Saúde.

ri
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sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho
dos serviços objeto deste Contrato, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer
vínculo empregatícro com os mesmos;

9.2. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidadê com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no procêsso de contrataÇão, conforme inciso Xlll, art. 55, da Lei no 8.666/1993.

9.3. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da
constituiçáo social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de
modiÍicação de telefone, endereço eletrônico ou endereço físico, sob pena de inÍração
contratual.

í0. Obrigações mínimas da COIiITRATANTE

1 0.1 . Efetuar o pagamento dentro do prazo estipulado.
10.2. Fiscalizar o regular cumprimento do contrato.
10.3. Utilizar os serviços dentro dos limites normativos e contratos, constituindo

uso indevido dos mesmos a prática de quaisquer atos que estejam em desacordo com as
condiçóes do contrato e das normas aplicáveis.

'11. Sansôesâdministrativas

11 .1 . O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo
fornecedor no momento da execução do Contrato, sem justificativa aceita pelo órgão ou
entidade usuária, resguardada os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:. Advertência;. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa da í.o colocada do item em assinar o Contrato;. Multa de 0,3olo (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de í0% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento náo realizado
pela beneficiária do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,
uma vez comunicados oficialmente;. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de ate 05 (cinco) anos;
Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.

11.2. A aplicação das sançóes previstas neste Termo não exclui a possibilidade
de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por
eventuais perdas e danos causados à AdministraÉo.

1 1.3. As importâncias relativas a multas seráo descontadas dos pagamentos a
serem efetuados à beneficiária do Contrato, podendo, entretanto, conforme o caso
processar-se a cobrança judicialmente.

11.4. As penalidades seráo aplicâdas sem prejuízo das demais sanções
cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
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Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes
casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de
acesso às mesmas;

0 acréscimos de volumes ou modiÍicaçóes substanciais nos materiais;
g) escassez e falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) aÍasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos
contratados diretamente pelo Município.

12. Outraslnformaçõespêrtinentês

A CONTRATADA deverá acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município,
cumprindo as exigências da mesma.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigaçóes
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham
incidir sobre o objeto deste Termo, bem como apresentaÍ os respectivos comprovantes,
quando solicitados pelo Município de Posse, GO.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar
ao Município ou a terceiros.

Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção;

Não transferir a outrem, o objeto do prêsente Termo.
ManteÍ, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condiçôes de habilitaÇão e qualificação exigidas acima.

t1l
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ANEXO II

MoDELo oeruoarónro DE pRoposrA DE pREÇos

PREGÃo PRESENCIAL N. _t202_
ABERTURA: t l2O2 - HORAS

Valor total da proposta (R$):

Validade:_( ) dias

Prazo de Entrega: _( ) dias

Observacões:

a) apresentada em 01 (uma) via, conforme mdelo do ANEXO ll deste Edital,

impressa preferencialmente em papel timbrado da Licitante, datada, rubicada em

todas as folhas e assinada por seu representante legal;

b) indicar nome ou razão social da licitante, seu endereço completo, telefone, fax e

endereço eletrônico, se houver, bem como o nome, n6 do CPF e da Çédula de

ldentidade e cargo de seu representante legal;

c) ter validade nào infeior a 60 ísessenta) dias conidos, contados a paiir da data de

sua apresentação;

d) apresentar o preço unitáio e total, já atualizado, em conformidade com os

lances e negociação. Os valores deverão ser expressos em a/gansmos com duas

casas decimals e por extenso, em moeda conente nacional.

e) declarar expressamente que o preço ofeftado inclui todos os cusÍos e despesas

necessáras ao cumprimento integral das obigações deconentes da licitaçáo;

Item Unid. Quant. Marca
Valor Unitário

R($)
Total (R$)

(Conforme anexo I
- termo de
referência)

n

í. OBJETO

Descrição

Detalhada
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f) indicar que o prazo de entrega será no prazo estabelecido no termo de referência,

contados da Ordem de FornecimenÍo a ser expedida pela unidade gestora do

contrato, na gual deverá constar a grade com as quantidades, cores e tamanhos de

cada peÇasfitens a serem fomecidas;

g) indicar que o objeto deverá ter a garantia de no mínimo 12 (doze) meses, a contar

da data da efetiva entrega do objeto na unidade requisitante.

h) indicar que a proposta comercial apresentada atende todas as quantidades,

especificações, condiÇões de fomecimento e entrega consÍanÍes no Anexo I -
Termo de Referencia, do Edital;
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ANEXO lil
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHo DE MENoRES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À
PREFEITURA OO T'IUNICíPIO DE POSSE
REF.: Pregão Presencial n" l2O2_

A empresa
sede na

........., com
............,, io

inscrita no CNPJ sob o no .. ... ...... .... ... ..., por intermédio
de seu representante legal ..........................-.............................., portador(a) da Cedula de
ldentidade R.G. no e inscrito no CPF sob o no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei Federal no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz ( )

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS
a) esta declaraÇão deverá ser apresentada no original
b) em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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MoDELo DE DECLARAÇÃo oe pleNo ATENDIMENTo Aos REeutstros DE
HABILITAÇAO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À

pREFEITURA oo uutttcípto DE possE

REF.: Pregão Prêsencial no _1202_

A empresa inscrita no CNPJ (MF) sob o no

sediada à Rua/Avenida no

Setor/Bairro na cidade de Estado de
DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos exigidos no

Edital do Pregão no 0O112021, para a habilitação, quanto às condiçóes de qualificação

.jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar
ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação e especificações
mínimas obrigatórias do objeto, constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade a
Declarante.

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS.: esta declaração deverá ser apresentada no original.

, I t20_.
Local ê Data
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ANEXO V
DECLARAÇÃo DE NÃo exrsrÊucra oE sERvtooR púglrco No euADRo

SocIETÁRIo
PREGÃo PESENCTAL _t2o2_

(MODELO)

A empresa , inscrita no CNPJ sob no por

intermediário de seu representante legal o(a) Senhor(a) CPF no

declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário,

servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia

mista.

-GO ,_de de 20

(NOME, TDENTTFTCAÇAO,
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DA EMPRESA)
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ANEXO VI
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro dê preço, para : (objeto)

Processo No : (número do processo)

Validade: 12 (Doze) Meses.

Na data _, na PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, sata da Comissão

Permanente de LicitaÇão, localizada no endereço Av Trajano, no 55, Centro, Possê-GO, o

Pregoeiro nos termos da Lei Federal no. 8.666, de 21 dê junho de 1993, Lei

Complementar no. 12312006, Lei Federal 10.52012002 ê Decreto municipal 02512021,

conforme a classificação das propostas apresentadas no Edital de Licitação n:o _
modalidade: PREGÃo PRESENCTAL ( MENOR PRECO pOR |TEM ), vista ao STSTEMA

DE REGISTRO DE PREÇOS, do resullado o julgamento da proposta de preços,

publicada no Placar da PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE e Homologado pelo

GESTOR DO EXECUTIVO. Do processo acima referênciado, resolve REGISTRAR OS

PREÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS. OBJETO: "OBJETO LICITADO'( ..), que passa a

fazer parte desta tendo sido o referido preço oferecido pela empresa, cuja proposta Íoi

classiÍicada em primeiro e declarada vencedora no certame acima numerado como

segue:

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo:

1.1. A presente licitação tem por objeto: "OBJETO LICITADO" (...),, conforme

especificações e quantitativos contidos no edital- Especificação do Objeto e Estimativa de

PreÇo.

1.2. PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, não se obriga a adquirir os itens

relacionados do licitante vencedor, nem nas quantidades descritas no edital, podendo até

realizar licitaçáo específica para aquasiÇão de um ou mais itens, hipótese em que, em

igualdade de condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15,

§ 4o, da Lei no 8.666/93.

rl
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í.3. Os preços a serem pagos à Detentora serão os vigentes na data da contrâtaçâo,

independente da data da entrega dos materiais.

1.3.1. O preço a ser pago pela Administração pelos objetos compreenderá todos os

custos necessários à exêcuçáo do objeto da ARP, inclusive os referentes às despesas

trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas

necessárias à sua correta execução, de modo que nenhum outro ônus seja devido à

Detentora.

í.3.2. Os preços regisÍados na presente Ata dê Registro de Preços referem-se aos

seguintes itêns:

1.2. Orgãos ENVOLVIDOS:

1 .2.'l : Órgão gerenciador:

.0
1 .2.2: Órgãos participantes:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E

DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

2.1 - A Ata de Registro de Preços Íirmada em decorrência do presente procedimento

licitatório, lerá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura que será

logo após a homologação do certame, não podendo ser prorrogada.

2.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual rêdução dos

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

registrados, cabendo PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE promover as nêgociaçóes

1

2

3

4

OUANTITATIV
O TOTALITEM MARC

A MODELO
DESCRTÇÃO-

ESPECIFICAÇAO
UNITÁRIO TOTAL
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junto aos fornecedores, observando as disposiçôes contidas na alínea "d" do inciso ll do

caput do art. 65 da Lei no. 8.666/93.

2.3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE monitorará os preços dos produtos/serviços,

avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer

tempo, em decorrência da reduçâo dos preços praticados no mercado ou de fato que

eleve os custos dos bens registrados.

2.4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE convocará o fornecedor para negociar o

preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço

registrado estiver acima do preço de mercado.

2.5 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso

assumido.

2.6 - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso sêja frusÍada a negociação, o

fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante

requerimento fundamentado e apresentaçáo de comprovantes (notas fiscais de aquisição

de matériaeprimas, lista de preços dê fabricantes, etc.), que não pode cumprir as

obrigaçôês assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço

registrado.

2.7 - Em qualquer hipôtese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar

aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor

originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época

do registro - equaÇão econômico-financeira.

2.8 - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à

média daqueles apurados pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE para aquisiÉo.

2.9 - Não havendo êxito nas negociaçôes com o primeiro colocado, PREFEITURA

MUNICIPAL DE POSSE, poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas

mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de PrêÇos ou parte dela.

CúUSULA TERCEIRA - DoS PREÇoS:

3.1 - O preço ofertado pêla empresa signatária da presente ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS são os abaixo descritos:

Comissão deo

n
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Fornecedor Reqistrado.

ctÁusuu QUARTA - Do cANcELAMENTo DA ATA DE REGrsrRo DE

PREÇOS:

4.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 4.2 -

Automaticamente, quando:

a) Por decurso do prazo de vigência;

b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou

c) Pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, quando caracterizado

o interesse público.

4.3 - Pela AdministraÉo, quando:

a) As detentoras descumprirem as obrigações constantes da Ata de

Registro de Preços;

b) As detentoras não retirarem a respectiva Nota de Empenho ou

instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem

justifi cativa aceitável;

c) As detentoras não aceitarêm reduzir o seu preço registrado, na

hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Por razões de interesse público, devidamente, justiÍicadas pela

AdministraÉo;

e) As detentoras derem causa à rescisão administrativa de

contrato/carta-contrato decorrente da presente Ata de Registro de

Preços.

4.4 - Pelas delentoras, quando, mediante solicitaçáo por escrito, comprovarem

estar impossibilitadas de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços:

a) A solicitação das detentoras para cancelamenlo dos preços

registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias,

facultada à AdminisÍaÉo a aplicação das penalidades previstas nas

Sanções Administrativas, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
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4.5 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita

pessoalmente ou por coÍrespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

4.6 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço das

detentoras, a comunicação será feita por publicaÉo de acordo com as leis que regem as

licitações, considerando-se cancelado o preço registrado no dia subsequente à

publicação.

4.7 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cêssarão todas as

atividades do Fornecedor relativas ao fornecimento do item.

4.8 - Caso PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE não se utilize da

prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério poderá suspênder a sua execução

e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o Fornecedor cumpra integralmente a

condição contratual infringida.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA

5.1 - Os objetos licitados deverão ser entregues, no prazo máximono prazo no

máximo em ate 07 (sete) dias uteis, no horário das 08:00 às16:00 horas, de segunda a

sexta, exceto sábado, domingo e feriados, no Setor de Almoxarifado mediante

Autorização de Fornecimento emitida pelo ALMOXARIFADO OU DPTO. DE COMPRAS,

cujo quantitativo poderá ser variávêl a critério da mesma.

5.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, poderá recusar todos ê

quaisquer objetos em desacordo com a Autorização de Fornecimento, no que se refere à

especificação do material com os apresentados na proposta comercial, ou se

apresentarem defeitos, avarias decorrentes de fabricação, ou que tenham sofrido danos

ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso rêgular e adequado

observados no alo da recepÇão

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIçÔES DO PAGAMENTO:
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6.1 - O pagamento será efêtuado em atê 30 (trinta) dias após apresentaçáo

da Nota Fiscal, devidamentê atestada pelo chefe do almoxarifado e da competente

liquidação da despesa.

6.2 - Se o objeto não for entregue conforme espêcificaçóes, o pagamento

Íicará suspenso até seu rêcebimento.

6.3 - Em caso de inegularidade na emissão dos documêntos fiscais, o prazo

de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente

regularizados.

6.4 - Nenhum pagamento será efetuado a proponente vencedora, enquanto

pendente de liquidação, qualquer obrigação Íinanceira ou previdenciária, sem que isso

gere o direito a alteração de preços ou compensação financeira por atraso.

6.5 - O Contrato tem a obrigação de manter durante toda a execuçáo do

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições

de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçáo.

6.6 - Os recursos para o pagamento das despesas relativas à execução do

objeto, advém do tesouro municipal oriundo da dotação orçamentária n'

Ficha no

CúUSULA SÉTIMA - DAs SANÇÕES:

7.1 - DAS SANÇÔES APLICÁVEIS A CONTRATADA:

7.2 - A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validadê de sua

proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar

documentaçáo exigrda no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou Íraudar na execução do

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, pelo prazo dê até 05 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

7.3 - Caso à contratada se recuse a assinar o contrato ou retirar a nota de

empenho ou náo assinar o contrato no prazo indicado, após devidamente notificada sem

motivo justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida;
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7.4 - Ocorrendo a hipótese refenda no subitem 7.3, PREFEITURA MUNICIPAL DE

POSSE determinará a anulaÇão da Nota de Empenho, ficando ainda a contratada

assegurados o contraditório e ampla defesa, sujeita às seguintes sanções:

a) Aplicação de multa compensatória conespondente a 20% (vinte por cento) do

valor total da proposta; e

b) Suspensão temporária de participaÉo em licitação e impedimento de contratar

com a PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, no prazo de até 5 (cinco) anos;

7.5 - O valor da multa de que trata a alínêa "a" do subitem anterior deverá ser

recolhido pela contratada inadimplênte dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir de

sua intimaÇão.

7.6 - Deconido o prazo sem que ha.ia recurso ou manifestação da adjudicatária, o

CONTRATANTE, por intermedio da Autoridade Contratante, adotará as medidas cabíveis

visando à cobrança por via judicial.

7.7 _DA MULTA COMPENSATÓRIA:

7.8 - A multa compensatória, subitem 7.4, alínea "a", será aplicada a adjudicatária

que após devidamente notificada, não comparecer para proceder à assinatura do contrato

no prazo indicado configurando o descumprimento total da obrigação assumida conforme

preconiza o art. 81 clc aÍl. 87, ll, da Lei n" 8.666/93, independente das demais

cominaçóes legais cumulativas.

7.9 - A contratada não incorrerá em multã compensatória quando houver

prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo órgão licitador em decorrência de

impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável à culpa, ou em

decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado respeitado o

limite legal.

7,10 - DAS ADVERTÊNCIAS:

7 .11 - A advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não

acarretem preiuízos para a CONTRATANTE, independentêmente da aplicação de multa

moratória;

Comissão de
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b) Execução insatisfatória ou inexecução da aquisição/serviço, desde que a sua

gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensáo temporária ou

inidoneidade,

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao

desenvolvimento dos serviços da ou para a CONTRATANTE, a seu critério, desde que

não sejam passíveis de sançáo mais grave;

7.12 - MULTA MOF{ATÓRIA:

7.í3 - A multa moratória, ex vi do art. 86, e multa por inexecução contratual, ex vi

do art.87, ambos dispositivos da Lei n.o 8.666, de 1993, na forma e nos percentuais

abaixo estabelecidos serão aplicadas quando a contratada dêixâr de cumprir ou

descumprir de forma parcial ou total as obrigações inerentes ao objeto do contrato, como

tambem as obrigações acessórias legais ou extralegais relacionadas no instrumento

contratual, independente das demais cominações legais cumulativas.

7 .14 - A multa moratória será cobrada pelo atraso injustificado na entrega do bem

ou de quaisquer relatórios ou documentos a ele relacionados, solicitado pelo responsável

pelo acompanhamento do contrato com prazo delerminado para entrega, sem justiÍicativa

por escrito e aceito pelo preposto do órgão licitador, sujêitará a adjudicatária ou a

contratada, conforme o caso, à multa de mora de 0,5% (meio por cento por dia de atraso)

do valor da proposta ou da etapa a ser adimplida, até a data do efetivo cumprimento,

observado o limite de 20% (vinte por cento) do valor da proposta ou do contrato conforme

o caso. Atingido tal limite, será considerada a inexecução total da obrigação assumida

e/ou será rescindido unilateralmente o contrato/cârta-contrato, conforme o caso.

7.15 - A multa moratória será aplicada a partir do 20 (segundo) dia útil da

inadimplência, contados da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

7.16. MULTA POR INEXECUÇÂO CONTRATUAL:

7.17 - A multa por inexecução parcial ou total do contrato será aplicada quando a

contratada incorrer nas hipóteses previstas no instrumento convocatório em uma das

situações a seguir indicadas, no percentual de alé 20o/o (vinte por cento) sobre o valor

atualizado da obrigação não cumprida:
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7.1 8 - Deixar de cumprir integralmente a etapa dê fornecimento no prazo avençado

inclusive seus acessórios caracterizando o inadimplemento total da obrigaÇão, com lesão

ao interesse público, que enseje rescisáo unilateral do contrato Multa:2Oo/o (vinte por

cento) sobre o valor do contrato.

7.'19 - Cumprir parcialmêntê o objeto do fornecimento, caracterizando como

fornecimento do bem de forma parcelada, que não esteja devidamente autorizado a faz+

la, ou seja, de sucessivas vezes para completar o contratado ou obrigação, de forma

incompleta, isto e, não entregar o objeto contratado dentro do limite de quantidade

estipulado; Multa: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

7.20 - Fornecer o bem ou serviço em desacordo com os padrões exigidos pela

Prefeitura de Senador Canedo; Multa: 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

7.2'l - Se, a partir do 2o (segundo) dia útil, após devidamente notificada, não

corrigir ou sanar, os defeitos ou incorreções constatadas em qualquer fase de execução

do contrato relativo ao bem fornecido, bem como náo realizar a substituição dos

equipamentos fornecidos em desacordo com o contratado. Multa: 5% (cinco por cento)

sobre o valor total do contrato/carta-contrato.

7 .22. - A aplicação da multa por inexecuçáo contratual independe da mulla

moratória eventualmente já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicada

cumulativamente.

7.23. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR

COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE.

7.24 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA

MUNICIPAL DE POSSE, independente das demais cominaçôes legais cumulativas pode

ser aplicada ao licitante ou ao contratado que, de forma dolosa ou culposa prejudicar o

andamento ou execução do certame licitatório, e especialmente:

7.25 - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las

inadequadamente, no que diz rêspeito à sua fruição, qualidade e riscos de

operacionalização;

7.26 - Cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar

prejuízos ao órgão licitador;
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7.27 - Íiver sofrido, até a data da licitaçáo, condenação definitiva por praticar, por

meios dolosos, fraude fiscal ou trabalhista ou previdenciária no recolhimento de quaisquer

tributos incluindo-se as contíbuições sociais;

7.28 - Praticar atos ilícitos, visando a Írustrar os objetivos da licitação;

7.29 - Demonstrar, na época da licitação, não possuir idoneidade para licitar e

contratar com o órgão licitador em virtude de alos ilícitos praticados;

7.30 - Praticar ação com improbidade e premeditada em prejuízo do órgáo licitador

ou açóes quê evidenciem intêresses escusos ou má-fé;

7.3í - Apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento íalso ou

falsificado, no todo ou em parte:

7.32- PR ZO DE SUSPENSÃO: ate 5 (cinco) anos.

7 33 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

7.34 - A declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a

AdministraÇão Pública será proposta pelo Pregoeiro, pela Divisão de Licitações, Contratos

e Convênios ou por servidor ou fiscal devidamente dêsignado para fiscalizar o contrato,

coníorme a situaçâo, a Autoridade competente da CONTRATANTE, visando à aplicaçáo

da sançáo à licitante ou a contratada, pelas seguintes situações e prazo:

7.35 - Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

7.36 - Prática de atos ilÍcitos visando frustrar os objetivos da licitação;

7.37 - Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o

órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados;

7.38 - Praticar ação com improbidade ou ações premeditadas que evidenciem

interesses escusos ou má fé em prejuízo do órgáo licitador;

7.39 - Apresentar na licitação qualquer documênto falso ou falsificado, no todo ou

em parte, na licitação ou durante a execução do contrato;

7.40 - Se recusar a assinar o contrato quando devidamente convocado

caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida.

7.41 - PRAZO DE DECLARAÇÁO: até 5 (cinco) anos.7.42 - DA APLICAÇÃO DAS

SANÇÔES ADMINISTRATIVAS:

Comissão de
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7.43 - As sançóes seráo aplicadas pela Autoridade Contratante com exceção da

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública.

7.44 - Oos atos praticados pela Autoridade Contratante, caberá recurso à

Autoridade Superior o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do ato o

qual deverá ser interposto pêrante a autoridade recorrida, que poderá reconsiderar sua

decisão no prazo de 05 (cinco) dias útêis ou nesse mesmo prazo, encaminhá-lo

devidamente informando, para apreciação e decisão da aúoridade superior.

7.45 - A declaração de inidoneidade será proposta ao Prefeito mediante parecer

fundamentado, a quem caberá decidir e aplicar a sanção.

7.46 - A aplicação das sançóes será efetuâda mediante autuação em processo

administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante rêquerimento devidamente

fundamentado aprêsentado pela Pregoêira ou pela Divisão de Licitações Contratos e

Convênios ou por servidor ou Íiscal devidamente designado para fiscalizar o contrato,

conforme a situação, observado o contraditôrio e a ampla defesa no âmbito administrativo

observando-se as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações postêriores, bem

como da Lei no 9.784199, no que couber.

7.47 - Ap6s instauração do processo administrativo, será comunicado ao preposto

da empresa contratada a situação que gerou a ocoÍrência e a intenção de aplicação da

penalidade abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oÍerêcimento de defesa previa.

No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE o ptazo para o oferecimento de

defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação e abertura de vista dos

autos na sede do órgão licitador.

8 - CúUSULA OTTAVA - DAS DTSPOSTÇOeS rrNAlS

8.1. lntegram esta Ata, o Edital de Licitação n._, modalidade REGISÍRO

DE PREÇO - PREGÃO - MENOR PRECO, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS e seus

Anexos, a Proposta da (s) Empresa (s), FORNECEDORES classificada (s) no certame

supra numerado.

8.2. Fica elêito o Foro de POSSE-GO para dirimir quaisquer questôes decorrentes

da utilização da presente Ata.

PosseGO, _ de de
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ANEXO VII
DECLARAÇÃo DE MICRoEMPRESA oU EMPRESA oE PEQUENo PoRTE

À

PREFEITURA OO It,IUHICíPIO OE POSSE

DrvtsÃo DE coMPRAS E coNTRATos

Licitaçáo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL no. _!202_

A empresa
sede

..,C.N.P.J.no.............
...............,DECLARA, sob as penas do Art. 299 do Côdigo Penal, para os fins de
habilitação no presente procedimento licitatório, que se enquadra na situação de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar '123106, e
que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa
situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
RG:

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS.: esta declaração deverá ser apresentada no oriqinal.

com
na

no......
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PREGAO N.O OO /202
CARTA DE EREDENCIAMENTO

(Fora do envelope)

Pregoeira e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Posse - GO

Prezados Senhores,

Pela presente fica credenciado o Senhor. _ (nome,
qualiÍicação completa e residência), portador da cédula de identidade número

expedida em / /pe lo para representar o
licitante (nome e enderêço do licitante ou consórcio licitantê),
inscrição no CNPJ sob o número podendo participar de todos os
atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, apresentar nova proposta para
desêmpate, receber notiÍicações e manifestar-se quanto à sua desistência.

Atenciosamenle,

(Assinatura do representante legal do licitante)

Observação: Está carta deverá ser entregue a Pregoeira pêssoalmente pelo
representante credenciado, até impreterivelmente a hora marcada para início da licitação,
prevista no presente Edital.

,_de_de20_.


