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1. DO OBJETO 

2. DA ABERTURA 

DIA: 10/07/2020 - HORÁRIO: 08:30  horas (Horário de Brasília-DF). 
LOCAL: via Internet, no site www.comprasnet.gov.br 

RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO: a partir da disponibilização do Edital no COMPRASNET, às 

08:00 horas do dia 30/06/2020 (Horário de Brasília-DF). 
Local de Atendimento ao Público e Recebimento de Documentos: Sala da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, localizada na Rua Pedro Soares de Oliveira, s/n, Bairro Colegial, Prefeitura, CEP: 68.639-000,  Goianésia do 
Pará - PA, no horário de 8h às 14h. 

Informações e-mail: cplpmgp@gmail.com UASG: 980627   

 

                                            EDITAL 

                       PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020-PMGP 

                            SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
O Município de Goianésia do Pará, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação e pelo 

Pregoeira, ambos designados pela Portaria Nº 001/2020/PMGP-CPL, de 11 de Maio de 2020, levam a 

conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa ABERTO, de interesse das SECRETARIAS MUNICIPAIS 

do MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, tendo em vista o que consta nos autos do processo administrativo 

interno, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. A presente licitação será regida por este edital, pela Lei 

Federal Nº 10.520/2002, Decreto Federal 7.892/13 e suas alterações, Decreto 9.488/18 e Decreto Federal Nº 

10.024/2019, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 

e suas alterações, Lei Complementar Nº 123/2006 e suas alterações, bem como as sanções previstas na Lei 

Federal nº 12.846/2013, assim como as cláusulas e condições especificadas neste instrumento convocatório, 

incluindo o disposto em seus anexos. 

 

A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE 
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência deste edital e seus anexos: 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

ANEXO II – OBJETO. 

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no site do 

COMPRASNET e as especificações constantes no Objeto – Anexo II deste Edital prevalecerá às 

descritas no edital. 

 

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

(comunicação pela Internet), dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado a seguir, e de 

acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 

 
2.2 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:jacunda.licita@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
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3.1 Caberá ao licitante interessado em participar deste pregão, na forma eletrônica: 

 
3.1.1 Credenciar-se           previamente         no          SICAF e no COMPRASNET 

(www.comprasgovernamentais.gov.br); 

3.1.2 Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação 

e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; conforme estabelece o 

art. 26, do Decreto nº 10.024/2019 

3.1.3 Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros; 

3.1.4 Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

3.1.5 Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 

eletrônica; e. 

3.1.6 Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 

próprio. 

 
3.2 O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas 

automaticamente. 

3.3 Poderão participar do certame os interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto da 

contratação e que preencham as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

3.4 O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas 

de pequeno porte, aplicando-se os dispositivos legais previstos na sessão I do capítulo V 

(acesso aos mercados) da Lei Complementar Nº 123/2006 e alterações. 

 
3.4.1 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 
3.4.2 Para efeito do disposto no subitem 3.4.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

 
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I deste subitem, serão convocadas as remanescentes que porventura 

se enquadrem na hipótese do subitem 3.4.1, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito; 

 
§ 1º Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 3.4.2, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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§ 2º O disposto no subitem 3.4.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
§ 3º A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após 

o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 
3.4.3 Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 

objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal 

e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica. 

 
3.4.4 Para o cumprimento do disposto no subitem 3.4.3, a administração pública estabelece 

em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e 

cinco por cento) para os itens cujos valores totais ultrapassem o limite de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), do objeto para a contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

 
3.4.4.1 Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 

adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, 

aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 

primeiro colocado da cota principal. 

 
3.4.4.2 Se a mesma empresa vencer o item de cota reservada e o item de 

participação aberta (cota principal), a contratação das cotas deverá 

ocorrer pelo menor preço, ou seja, a empresa deverá verificar em qual 

dos itens vinculados ofereceu o menor preço unitário para reduzir o 

valor unitário do outro item vinculado a fim de igualar sempre para o 

menor preço ofertado (§3º, Art. 8º do Decreto Nº 8.538/2015). 

 
3.4.4.3 Para os itens cujos valores totais estimados não ultrapassem o limite 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação é exclusiva de 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

3.5 DO PROCEDIMENTO PARA CREDENCIAMENTO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA. 

Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta no endereço eletrônico 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadastro. 
 

3.5.1 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 

pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP - Brasil. 

3.5.2 o credenciamento no SICAF permite a participação dos interessados em qualquer 

pregão, na forma eletrônica, exceto quando o seu cadastro no SICAF tenha sido 

inativado ou excluído por solicitação do credenciado ou por determinação legal. 

3.5.3 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadastro
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&amp;umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&amp;auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.5.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilização legal do 

licitante e do seu representante legal, além da presunção de sua capacidade técnica 

para realizar transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.5.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, não sendo cabível ao 

Provedor do Sistema ou à PMGP, promotora da presente licitação, responsabilidades 

por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, mesmo que por terceiros. 

3.5.6 É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 

3.6 Não poderão participar deste Pregão: 
 

3.6.1 empresas que não atenderem às condições deste Edital; 

3.6.2 empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

3.6.3 empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato 

publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas 

suspensas de licitar e contratar com o Município de Goianésia do Pará; 

3.6.4 empresas reunidas em regime de consórcio; 

3.6.5 servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Goianésia do 

Pará, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 

técnico; 

3.6.6 estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

3.6.7 as empresas interessadas que se encontre em processo de fusão, de cisão ou de 

incorporação; 

3.6.8 o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica (obras e serviços) 
– art. 9º, da Lei 8.666/93; 

3.6.9 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado – art. 9º, da Lei 8.666/93; ou 

3.6.10 servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação 
– art. 9º, da Lei 8.666/93. 

 

4.1 Conforme previsto no art. 24, do Decreto Nº 10.024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, 

sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por escrito, podendo ser protocolado o 

original, mediante recebimento da 2ª (segunda) via, na sala da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, localizada na Rua Pedro Soares, s/n, Colegial, CEP: 

68.639-000, Goianésia do Pará- PA, em dias úteis, ou ainda, por meio eletrônico, através do e-mail 

cplpmgp@gmail.com, no prazo mencionado. 

4.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme estabelecido 
no § 1º do art. 24 do Decreto Nº 10.024/2019; 

4.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

mailto:pmgp@gmail.com,
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6. DA PROPOSTA ELETRÔNICA 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, art. 22 do Decreto Nº 

10.024/2019; 

4.4 As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

4.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço cplpmgp@gmail.com, cabendo ao Pregoeiro esclarecer pelo 

mesmo veículo, art. 23 do Decreto Nº 10.024/2019. 

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

4.6.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

4.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 
 

 

5.1 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio 

do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Item 10.1 e seus 

desdobramentos, proposta contendo as informações requeridas no Item 9.1 do Edital, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

5.2 A etapa de que trata o subitem 5.1 será encerrada com a abertura da sessão pública. 

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do 

disposto no subitem 5.1, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.5 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e 

a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

5.6 A falsidade da declaração de que trata o subitem 5.5 sujeitará o licitante às sanções previstas neste 

Edital. 

5.7 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.8 Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o 

disposto no subitem 5.1, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente 

após os procedimentos de que trata o Item 8.1 ou 8.2 deste edital. 

5.9 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

5.10 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado 

após o encerramento do envio de lances, observado os prazos de que trata os subitens: 10.2 e 10.3.1. 

5.11 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 

referentes à proposta comercial e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma 

oficial do Brasil e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 

por Cartório competente ou pelo (a) Pregoeiro (a) do Município de Goianésia do Pará, ou ainda, por 

qualquer servidor membro de sua Equipe de Apoio. 

5.12 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 

oficial do Brasil por tradutor juramentado no Brasil. 

5.13 O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser do mesmo 

estabelecimento da empresa que efetivamente vai oferecer os produtos, objeto da presente licitação, 

exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos emitidos com CNPJ da Matriz que 

podem ser utilizados por suas filiais, inclusive atestados de capacidade técnica. 

 

mailto:cplpmgp@gmail.com,
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6.1 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação de login e da senha privativa da LICITANTE 

e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos no edital, até a data e horário definidos no item 2.1 deste ato convocatório, contendo: 

 
6.1.1 a quantidade, descrição detalhada dos itens cotados, em conformidade com as especificações 

contidas no Anexo II - Objeto, valor unitário e total por item, contendo até duas casas decimais 

após a vírgula, marca/nome comercial, fabricante e o modelo, para o objeto deste certame, 

para efeito de julgamento durante a sessão pública. 

 
6.1.2 A LICITANTE deverá assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 

relativo ao cumprimento dos requisitos para a habilitação, as seguintes declarações: 

 
6.1.2.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 

a 49; 

6.1.2.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

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

6.1.2.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não”, apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, 

de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

6.1.2.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

6.1.2.3 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

6.1.2.4 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

6.1.2.5 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

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

6.1.2.6 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

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

III do art. 5º da Constituição Federal; 

6.1.2.7 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 
6.2 A LICITANTE: 

 
6.2.1 será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.2.2 é incumbida ainda de acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 

processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema/pregoeiro ou 

de sua desconexão. 

6.2.3 até a data e hora de início da sessão pública prevista neste Edital, poderá acessar o 

sistema Comprasnet para retirar, alterar ou complementar a proposta eletrônica 

formulada e os documentos de habilitação exigidos no edital. A partir do início da 

sessão pública, não poderá alterar ou retirar a(s) proposta(s) formulada(s), e encerrar- 

se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas e documentos de 
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DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A ABERTURA 

DA SESSÃO 

7. 

8. DA ETAPA DE LANCES, JULGAMENTO E ACEITAÇÃO 

 

habilitação. 

6.2.4 Não será permitida a alteração da proposta ou mesmo o seu cancelamento, após a 

abertura da sessão pública, exceto no caso de nova disputa por meio de lances 

inseridos no sistema eletrônico. 

 

 

7.1 A proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos a partir da disponibilização do 

Edital do Pregão no COMPRASNET até o horário e a data definidos no Item 2.1 deste ato 

convocatório, exclusivamente por meio do sistema eletrônico e na forma no Item 6.1 e seus 

desdobramentos, deste Edital. 

7.2 A partir da data e horário definidos no Item 02, subitem 2.1 deste ato convocatório a sessão pública na 

internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha, com a 

divulgação das propostas, que deverão estar em perfeita consonância com as exigências do Item 6.1 

e seus desdobramentos, dando sequência com a etapa de lances. 
 

7.2.1 As propostas em desconformidade com as exigências do Item 6.1 e seus desdobramentos, 

serão desclassificadas. 

7.2.2 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação 

 

 

8.1 ETAPA DE LANCES 
 

8.1.1 Após a classificação das propostas, terá início a etapa competitiva, quando os 

licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor. 

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

abertura da sessão pública e as regras de aceitação dos mesmos. 

8.1.3 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.1.4 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir o menor 

preço, deverá ser de R$ 0,01 (um centavo). 

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

recebido e registrado primeiro. 

8.1.6 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, sendo vedada a identificação do detentor do 

lance. 

 
8.2 MODO DE DISPUTA 

 

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

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

prorrogações 

8.2.2 A etapa de lances da sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após este tempo, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado 

nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
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8.2.3 Na hipótese de não haver novos lances no período de prorrogação ou de lances 

intermediários, a sessão pública será automaticamente encerrada. 

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

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

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

8.2.5 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro, no decorrer da 

etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua 

atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

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

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação (art. 35, caput, do Decreto 10.024/2019). 

 
8.3 CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

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

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

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

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

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

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

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

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

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 

5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 

no prazo estabelecido no subitem anterior. 

8.3.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

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

propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

8.3.7. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto 

e fechado. 

8.3.8. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.3.8.1. no país; 

8.3.8.2. por empresas brasileiras; 
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8.3.8.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.3.8.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas. 

 
8.4 VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

8.4.1 Concluída etapa de lance ou de desempate, caso haja, e como condição prévia à aceitação da 

proposta comercial do licitante arrematante, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 
8.4.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes); 

8.4.2 A consulta ao CEIS será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
8.4.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a proposta do licitante recusada, por falta de 

condição de participação. 

 
8.4.3.1 Não ocorrendo recusa por força das situações acima mencionadas será verificada a 

conformidade da proposta do licitante com as exigências do Item 9 e seus 

desdobramentos para posterior negociação dos preços, com posterior análise dos 

documentos de habilitação conforme demais exigências também contidas neste Edital. 

 
8.5 NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

8.5.1 Concluídas as consultas previstas no Item 8.4.1 e 8.4.2 e a análise de conformidade 

da proposta comercial com os requisitos previsto no Item 9, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

8.5.2 A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.6 JULGAMENTO DA PROPOSTA 

8.6.1 Encerrada a etapa de negociação de que trata o subitem 8.5, o pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital 

e verificará a habilitação do licitante conforme disposições deste edital, observado o 

disposto no item 10.1 e seus desdobramentos. 

8.6.2 Em até 02 (duas) horas, contadas da SOLICITAÇÃO do pregoeiro no sistema, a 

licitante deverá enviar a proposta comercial com o(s) item(ns) arrematado(s) e, se 

necessário, os documentos complementares, para o portal Comprasnet, 

funcionalidade ENVIAR ANEXO, preferencialmente em um único arquivo PDF ou 

compactado (zipado) adequada ao último lance ofertado após a negociação de que 

trata o subitem 8.5.1. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes
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8.6.2.1 Dentro do prazo - de até 02 (duas) horas - poderão ser remetidos, por 

iniciativa da licitante, tantos quantos forem os arquivos complementares ou 

retificadores afetos a sua Proposta de Preços e documentação complementar. 

Na hipótese da proposta comercial ou documentos complementares já terem 

sido incluídos no Sistema Eletrônico, se faz necessário que a licitante 

formalize ao Pregoeiro, via mensagem para o e-mail:  cplpmgp@gmail.com , 

o desejo de envio de novo arquivo com proposta comercial e documentos 

complementares. Nesse caso, o Pregoeiro fará novo uso da funcionalidade 

“Convocar anexo”. 

8.6.2.2 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o 

prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob 

qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro 

documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser 

requeridos por diligência) ou que deveria ter sido remetido juntamente com a 

proposta, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da não aceitação 

da proposta, e a convocação da próxima licitante. 

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

os que contenham as características do material ofertado e outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
8.7 Serão desclassificadas e/ou recusadas às propostas: 

 
a) que não atendam às exigências do ato convocatório constante no Subitem 6.1 e Item 9, ou 

que apresentem dispositivos contrários à lei e à regulamentação vigente, ou que apresente 

somente expressões tais como: conforme edital e/ou Termo de Referência, de acordo com 

e/ou Termo de Referência ou expressões similares; 

b) que contiverem valores condicionado a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos 

não previstos neste pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido; 

c) que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de 

outras licitantes; 

d) que, após a fase de lances, ofertem valores superiores ao estimado pela administração no 

Lote e nos Itens que compõem o Lote, ou que apresentem preços manifestamente 

inexequíveis ou que não venham a ter sua viabilidade demonstrada através de documentação 

que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado; 

e) que não apresentem as especificações exigidas, conforme Objeto - Anexo II deste Edital, 

trazendo somente expressões tais como: conforme o edital, de acordo com o edital ou 

expressões similares passiveis de inúmeras interpretações; 

f) que não forem anexadas junto ao Portal Comprasnet na forma e prazos previstos no 
subitem 8.6.2 e seus desdobramentos. 

 
8.8 Nos itens/lotes não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo recusa 

de proposta comercial, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

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

aceitação da proposta subsequente. 

mailto:licitacao@maraba.pa.gov.br
mailto:licitacao@maraba.pa.gov.br
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9.1 A proposta de preço deverá ser digitalizada e anexada no portal COMPRASNET, na forma 

prevista no subitem 5.1 e posteriormente, caso convocado, no prazo previsto no subitem 8.6.2 

e seus desdobramentos, sob pena de recusa, a qual deverá conter obrigatoriamente: 

 
9.1.1 razão social da licitante, Nº do CNPJ, endereço completo, telefone para contato, conta 

corrente, agência e respectivo banco, e correio eletrônico (e-mail); 

9.1.2 prazo de validade da proposta comercial, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias consecutivos a contar da sua apresentação; 

9.1.3 o valor da proposta de preço, com indicação do valor unitário e total, contendo até 

duas casas decimais após a vírgula, para o objeto deste certame; 

9.1.4 o prazo e a forma de entrega dos itens cotados, devendo obedecer ao disposto no 

Anexo I - Termo de Referência, deste edital; 

9.1.5 declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos 

e de que sua proposta comercial compreende todos os tributos, despesas ou 

encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento; 

9.1.6 assinatura do seu representante legal; 

9.1.7 especificação de forma clara e completa do objeto, obedecendo à mesma ordem de 

numeração e especificação constante no Objeto - Anexo II deste Edital, sem conter 

alternativas de valor, ou de qualquer outra condição. No caso do objeto desta 

licitação, na proposta comercial deverá ser informado: 

 
9.1.7.1 a marca/nome comercial; 

9.1.7.2 o fabricante; 

9.1.7.3 o modelo, quando o produto possuir. 

 
9.2 Nos valores propostos já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do 

objeto da licitação, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, assim como taxas, fretes, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto licitado. 

9.3 Toda proposta entregue deverá constar prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo; 

 
9.3.1 Se o produto possuir qualquer característica distinta, esta deverá ser consignada na 

proposta, para efeito de avaliação, sob pena de ser-lhe exigido, no momento da 

entrega, exatamente o produto solicitado no edital; 

 
9.4 Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a 

licitante for classificada na sessão de Pregão para ofertar lances por meio do sistema eletrônico, 

poderá fazê-lo na forma e na oportunidade previstas neste edital. 

9.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação deste, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 
9.5.1 Ocorrendo à situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar 

com o licitante para que seja obtido preço menor. 

 
9.6 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e de seus Anexos. Eventuais 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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10. DA HABILITAÇÃO 

proposições de materiais que não correspondam às especificações contidas nos Anexo I - Termo de 

Referência e Anexo II - Objeto, ou que estabeleçam vínculo à proposta de outro licitante, serão 

desconsideradas. 

9.7 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas 

de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

9.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

9.9 A Proposta de Preço será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários ao 

fornecimento dos itens cotados. 

 

 

10.1 Para habilitação o licitante deverá enviar, nos termos do Item 5.1 do edital a seguinte documentação: 

 
I – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
a) Registro comercial, no caso de empresário individual, com inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, no caso de 

microempreendedor individual – MEI cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade empresária, acompanhado de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleições de seus administradores e de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

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

e) inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

no caso de sociedade simples, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

g) Documentação de identificação dos socios. 

 

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (Ficha de Inscrição Estadual), 

relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos de Tributos 

e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF e Certidão 

quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN); 

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual (Tributária e não tributária, 

quando o estado do licitante tiver os dois tipos) e Municipal (de todos os tributos 

municipais) do domicílio ou sede do licitante. 

 

d.1) Caso a empresa atue, comprovadamente (cartão do CNPJ ou FIC), apenas no 

ramo de prestação de serviços, ficará desobrigada de apresentar certidão negativa 

de débito estadual; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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e) Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS) e para com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) Prova de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de CNDT - Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas, (http://www.tst.jus.br/certidao). 
 

III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
a) Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo) e Demonstrações Contábeis de Resultado do 

Exercício (DRE) vigentes, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação 

da proposta: 

 
a.1) Para Sociedades Anônimas, regidas pela Lei nº 6.404/1976 e Sociedade 

Empresária, o Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último 

exercício social devem ser apresentados: 

 
a.1.1) O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE), extraídas do Livro Diário que deverão conter indicação do número das 

páginas, e deverão ser apresentados devidamente registrados na Junta 

Comercial do Estado ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta 

Comercial); 

Obs: Registro no cartório será somente para empresas cuja natureza 

jurídica é Sociedade Civil. 

 
a.1.2) Assinatura do Profissional de Contabilidade e do titular ou representante 

legal da Entidade no Balanço Patrimonial e na DRE; 

 
a.2) Para sociedades anônimas, regidas pela Lei nº 6.404/1976, além do disposto 

anteriormente para sociedade empresária, deverão as demonstrações contábeis 

serem apresentadas também com as seguintes formalidades: 

 
a.2.1) Com prova de publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou 

do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da 

companhia; ou 

 
a.2.2) Com prova de publicação em jornal de grande circulação editado na 

localidade em que esteja situada também a sede da companhia; 

 
a.3) Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema 

Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios gerados 

pelo SPED que contém as informações do Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo) e 

das Demonstrações Contábeis de Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão 

apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED 

CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de 

escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser apresentado documento 

contendo o demonstrativo de cálculo dos resultados dos índices de liquidez que 

deverão ser iguais ou maiores do que 1 (um), na forma disposta na alínea a.4 deste 

inciso III; 

 

http://www.tst.jus.br/certidao
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a.4) Para demonstrar a boa situação financeira, a empresa licitante deverá 

apresentar demonstrativo de resultados igual ou maior do que 1 (um), nos ÍNDICES 

DE LIQUIDEZ GERAL - ILG, DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG e DE LIQUIDEZ 

CORRENTE - ILC), que serão calculados através das fórmulas abaixo, as quais 

deverão estar aplicadas em memorial de cálculos, assinado por Contador, 

devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Contabilidade e 

juntado ao Balanço; 

 
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  PASSIVO 

CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
ISG =   ATIVO TOTAL  PASSIVO CIRCULANTE + 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
ILC = ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 

 
Obs.: 1 A licitante que apresentar em seu Balanço resultado menor do que 1  (um)  em 

qualquer dos índices acima ou na ausência da apresentação destes, fica obrigada a 

comprovar, na data de apresentação da documentação, possuir o total do Patrimônio 

Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a 

contratação. 

 
2 Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser 

apresentado o Balanço de Abertura devidamente registrado na Junta Comercial do 

Estado, acompanhado do Termo de Abertura do Livro Diário. 

 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, expedida até 90 (noventa) dias antes da data de apresentação dos documentos 

de habilitação e propostas; 

 
IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) Atestado(s) de capacidade técnica, que comprovem já ter o licitante executado 

fornecimento da mesma natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, informando nome, cargo e assinatura do responsável pela 

informação; 

OBS.: Quando se tratar de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

privado, a assinatura deverá estar reconhecida em cartório de registro civil. 

 
10.2 Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.2.1 Os documentos complementares a serem requisitados e apresentados não serão os já 

exigidos para fins de habilitação no instrumento convocatório. Em outras palavras, não se 

trata de uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A diligência em 

questão permitirá, apenas, a solicitação de documentos outros para confirmação dos já 

apresentados, sendo exemplo a requisição de cópia de contrato de prestação de serviços que 

tenha embasado a emissão de atestado de capacidade técnica já apresentado 

 
10.3 Somente haverá a necessidade de apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas, 

para comprovação do preenchimento de requisitos exigidos neste edital, quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital anexado ao portal pelo licitante, conforme Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 3/2018. 
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11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

10.3.1 Os originais da proposta comercial e da documentação de habilitação ou cópia autenticada da 

mesma que forem solicitados pelo pregoeiro, conforme subitem 10.3, deverão ser entregues à 

CPL, no seguinte endereço: sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na 

Rua Pinto Silva, s/n, Centro Administrativo, CEP: 68.639-000, Goianésia do Pará - PA, no horário de 

8 às 12h e das 14 às 18h, impreterivelmente, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da convocação efetuada através de mensagem no CHAT do portal 

COMPRASNET. 

 
10.4 O licitante que registrar o menor preço e ainda aqueles que, na ordem classificatória, passarem a ter 

sua proposta e documentos de habilitação analisados, não os apresentar completos, nas formas e 

prazos previstos nos subitens 5.1 e 8.5.3 deste Edital, ou deixar de entregar na sala da CPL/PMGP os 

originais ou cópias autenticadas, quando houver a necessidade prevista no subitem 12.8, no prazo de 

até 03 (três) dias úteis, terá sua proposta recusada ou inabilitada. 

10.5 Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte, no que se refere à regularidade 

fiscal e trabalhista, será adotado o estabelecido no artigo 43 da LC n.º 123/2006 e alterações. 

 
10.5.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista 

(exemplos: certidão vencida, positiva, cassada, entre outros), será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a  

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

10.5.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.5.1 deste 

Edital, implicará decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
10.6 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas que noticiem que os 

débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 
10.7 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 

e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

 

 

11.1 Após a habilitação das empresas no COMPRASNET, ou cancelamento do lote deste pregão, qualquer 

licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer do resultado do pregão, quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para, se 

desejarem, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

dos seus interesses. 

 
11.1.1 A manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer, bem como a 

apresentação das razões do recurso, será realizada exclusivamente no âmbito do 

Sistema Eletrônico, em campos próprios. 
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12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13 DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

 

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, 

importará na decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 

licitante vencedor. 

11.3 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4 O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

11.5 Dos atos da Administração, decorrentes da aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 1993, caberá: 

 
I - recurso, interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser 

protocolizado no endereço referido na sede da CPL/PMG, conforme já esclarecido neste 

Edital, nos casos de: 

 
a) anulação ou revogação da licitação; 

b) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n.º 8.666, de 1993; 

c) aplicação das penas previstas neste Edital; 

 
II - pedido de reconsideração da aplicação da pena prevista neste Edital, interposto no prazo de 

20 (vinte) dias, a contar da intimação do ato. 

 
III - representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

 
11.6 O recurso, previsto no subitem anterior, será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão 

deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade (§ 4º do artigo 109 da Lei no 8.666, de 1993). 

11.7 A intimação dos atos referidos no subitem 13.5, excluída a pena de multa de mora, será feita mediante 

publicação no Diário Oficial da União. 

11.8 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

11.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante 

no item 2.1, nos dias úteis no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h. Não serão 

reconhecidos os recursos interpostos por e-mail e vencidos os respectivos prazos legais. 

 

 

12.1 Não havendo recursos e sendo constatada a regularidade dos atos procedimentais pela 

Controladoria Geral do Município de Goianésia do Pará, o objeto será adjudicado ao licitante 

declarado vencedor. 

12.2 Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo 

devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

12.3 Havendo recursos, a adjudicação do objeto do certame será realizada após a decisão sobre estes 

pela autoridade superior. 

12.4 Após a adjudicação, a autoridade competente homologará a licitação, e posteriormente convocará o 

adjudicatário para a assinatura do contrato. 

 

 

13.1 A presente licitação visa o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTICIOS EM GERAIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, conforme especificações constantes no 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº - Colegial – Goianésia do Pará – PA 

 
 

17 

14 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Termo de Referência deste edital e seus anexos 

13.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA, será a gerenciadora do Registro de Preços. 

13.3 Os quantitativos da proposta de preço deverão atender ao menos à previsão de demanda do Termo 

de Referência – Anexo I e do Objeto – Anexo II, não sendo admitida cotação inferior. 

13.4 Apesar das quantidades estimadas no Termo de Referência – Anexo I, e definidas no Objeto – Anexo 

II, os pedidos serão feitos ao longo da vigência da Ata de Registro de Preço, de acordo com o 

interesse da administração pública, não havendo quantidade mínima nem obrigatoriedade de 

combinação de itens. 

13.5 Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar. 

13.6 Os valores ofertados nas propostas permanecerão registrados pelo prazo de 12 (doze) meses. 

13.7 A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou 

entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta 

e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará. 

13.8 Salvo nova designação da PMGP, o servidor responsável pela gerência da ata de registro de preços, 

será designado especificamente para a função no Anexo II – Termo de Referência, ou após a 

realização do certame. 

13.9 Os contratos gerados em função da Ata de Registro de Preços poderão ser aditados ou suprimidos 

em até 25%, de acordo com a conveniência da administração pública municipal. 

13.10 O órgão gerenciador poderá admitir adesões de até duas vezes a quantidade de itens registrados 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem; sendo que cada órgão não 

participante ou "carona" não poderá exceder cinquenta por cento dos quantitativos dos itens (Decreto 

Federal 7.892/13 e suas alterações, Decreto 9.488/18) 
 

14.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja 

minuta constitui o Anexo IV deste Edital. 

14.2 Convocada, terá a adjudicatária o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

comunicação da Comissão Permanente de Licitação de Goianésia do Pará – CPL, para assinar a Ata 

de Registro de Preços, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital. 

 
14.2.1 Em atendimento a Resolução n.º 11.535/2014/TCM, de 1 de julho de 2014, a Ata 

de Registro de Preços deverá ser assinada pelas partes com Certificação Digital 

nível A3 do e-CNPJ da empresa. 

 
14.3 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira 

publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório. 

14.4 O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação 

da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas fiscais ou outro 

documento comprobatório dos preços de mercado. 

14.5 Nos termos do §2° do Artigo 15 da Lei 8.666/93, serão publicados pela Prefeitura Municipal de 

Goianésia do Pará, trimestralmente, no Diário Oficial do Estado, a Ata de Registro de Preços 

atualizada contendo todos os valores unitários referentes a este Pregão. 

14.6 Para o cumprimento do disposto no Item 25 e seus desdobramentos, será incluído, na Ata de Registro 

de Preços, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem os bens ou serviços com preços 

iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação do certame, excluído o percentual 

referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos no art. 3º da Lei nº 

8.666/93. 

14.7 O registro a que se refere o subitem “14.6” tem por objetivo a formação do cadastro de reserva no 

caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata. (Decreto Federal 7.892/13 e 

suas alterações, Decreto 9.488/18) 

14.8 Quando o(s) fornecedor(es) beneficiário(s)da(s) Ata(s) de Registro de Preços estiverem 

impossibilitados de cumprir com o fornecimento do objeto (devidamente justificado e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
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15 DA CONTRATAÇÃO 

aceito pela Administração), as licitantes que compõem o cadastro de reserva poderão ser 

chamadas para fornecer os produtos, desde que o preço registrado encontre-se dentro dos 

praticados no mercado. 

14.9 A ordem de classificação dos licitantes registrados no anexo da Ata de Registro de Preços deverá ser 

respeitada na contratação. 

14.10 A habilitação dos licitantes que compõem o cadastro de reserva será efetuada na hipótese prevista no 

Decreto Federal 7.892/13 e suas alterações, Decreto 9.488/18 e quando houver necessidade de 

contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos mesmos decretos. 

14.11 Nas situações em que não havendo remanescente no cadastro de reserva o Órgão Demandante 

promoverá o cancelamento da Ata de Registro de preços. 

14.12 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração 

que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 

devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas no Decreto Federal 7.892/13 e suas alterações, Decreto 9.488/18, e na Lei nº 8.666, de 

1993. 

14.13 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação do serviço, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique 

as obrigações anteriormente assumidas. 

14.14 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

14.15 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 

item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

14.16 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 16.8 fica condicionada à realização de 

estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o 

ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública municipal da 

utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido pela autoridade competente. 

14.17 O estudo de que trata o subitem 14.16, após aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no 

Portal da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará. 

 

 

15.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, doravante denominada Contratante, e o licitante 

vencedor, e observará os termos da Lei nº. 8.666, de 1993, da Lei nº. 10.520, de 2002, Decreto n.º 

10.024, de 2019, deste Edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame prévio 

e aprovação da Procuradoria Geral do Município de Goianésia do Pará. 

15.2 O licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, 

celebrar o termo de contrato. 

 
15.2.1 Em atendimento a Resolução n.º 11.535/2014/TCM, de 1 de julho de 2014, o 

Contrato celebrado deverá ser assinado pelas partes com Certificação Digital 

nível A3 do e-CNPJ da empresa. 

 
15.3 Se o licitante vencedor recusar-se injustificadamente a assinar o termo de contrato no prazo 

estabelecido, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se o 

licitante desistente às penalidades previstas no subitem 23.1 deste Edital, no artigo 7º da Lei Nº 

10.520, de 2002, no artigo 49 do Decreto Nº 10.024, de 2019, e demais normas pertinentes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
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16 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

15.4 Antes da assinatura do termo de contrato será verificada pela Contratante, por meio de consulta on-

line ao SICAF, a comprovação de regularidade da documentação e habilitação parcial do licitante 

vencedor, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo. 

 
15.4.1 Caso o licitante vencedor não esteja habilitado no SICAF, poderá apresentar 

documentação atualizada, de conformidade com o Decreto Nº 4.485, de 2002, antes 

da contratação. 

15.4.2 Se o licitante vencedor não atender aos subitens 15.4 e 15.4.1, será convocado outro 

licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
15.5 O contrato resultante da presente licitação só terá validade depois de aprovado pela AUTORIDADE 

GESTORA e, eficácia depois de publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado ou outra imprensa 

adequada ao recurso. 

15.6 Incumbe à Contratante providenciar, a sua conta, a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial 

do Estado e União ou outra imprensa adequada ao recurso, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da 

data de assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência. 

15.7 O contrato terá sua duração iniciando-se com a assinatura do mesmo e terminando com o fim do 

exercício orçamentário, diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ou 

seja, até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro correspondente, conforme disposto no caput do 

artigo 57, da Lei 8.666/93. 

 

 

16.1 Caberá ao órgão Demandante: 

 
16.1.1 Proceder às advertências, multas e demais cominações legais

 pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

16.1.2 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada ao 

fornecimento do objeto. 

16.1.3 Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal. 

16.1.4 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações contratuais. 

16.1.5 Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado o fornecimento 

do objeto, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos 

do Contrato. 

16.1.6 Proporcionar todos os meios ao seu alcance para o recebimento do objeto, a 

cargo da licitante vencedora. 

16.1.7 Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar as obrigações da licitante vencedora, 

através dos servidores designados pela Autoridade competente do Órgão 

Demandante. 

16.1.8 Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante 

vencedor. 

16.1.9 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 

ser solicitados pelos empregados da(s) licitante(s) vencedora(s). 

 
16.2 Caberá à licitante vencedora por sua conta e exclusiva responsabilidade: 

 
16.2.1 observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações e demais 

documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e as cláusulas do Contrato; 
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17 DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

16.2.2 responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega 

do(s) objeto(s), inclusive impostos, taxas, fretes, embalagens, seguro e eventuais 

perdas e danos; 

16.2.3 manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições, de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

16.2.4 executar o objeto deste edital, observadas as respectivas quantidades e preços e 

efetuá-los de acordo com o que fora demandado por intermédio do termo de 

referência; 

16.2.5 executar o objeto conforme especificadas pelo CONTRATANTE, e contido nos 

anexos; 

16.2.6 cumprir as condições de execução do(s) objeto(s); 

16.2.7 Atender com máxima urgência, a chamados da Contratante, quando necessário, 

para sanar maiores dificuldades existentes, por ocasião do fornecimento do 

objeto; 

16.2.8 Proceder às alterações solicitadas pela Contratante, em relação a mudanças ou 

adequações promovidas no local escolhido para fornecimento do objeto; 

16.2.9 Comunicar à Contratante qualquer irregularidade ocorrida o mais breve possível; 

16.2.10 Manter atendimento às solicitações da CONTRATANTE, de acordo com as 

exigências do Anexo I e II, deste edital; 

16.2.11 Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a Terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos objetos; 

16.2.12 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de 

todas as obrigações estabelecidas por regulamentação trabalhista; 

16.2.13 Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados; 

16.2.14 Manter pessoal qualificado de sobreaviso para sanar qualquer problema no 

fornecimento do objeto pela CONTRATANTE; 

16.2.15 Manter, durante toda a execução deste Contrato, a compatibilidade com as 

obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste Contrato; 

16.2.16 Fornecer o objeto contratado no prazo previsto no Anexo I – Termo de 
Referência; 

16.2.17 Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 

do fornecimento deste Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

16.2.18 Manter, durante o período de vigência deste Contrato, um preposto aceito pela 

CONTRATANTE, para representação da CONTRATADA sempre que for 

necessário; 

16.2.19 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 

custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer 

de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe 

venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato; 

16.2.20 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolvam, independente de solicitação; 

16.2.21 Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou 

venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o fornecimento do objeto 

contratado, bem como qualquer custo que venha a incidir sobre o fornecimento. 

 

 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº - Colegial – Goianésia do Pará – PA 

 
 

21 

18 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

19 DO FORNECIMENTO 

20 DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ATESTO 

17.1 À licitante vencedora caberá, ainda: 
  

17.1.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los 

na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com o Órgão Demandante. 

17.1.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em  

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do 

objeto do contrato ou em conexão com ele. 

17.1.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; e 

17.1.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste Pregão. 

17.1.5 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 

fornecimento objeto deste contrato, tais como: 

 
a) salários; 

b) seguros de acidentes; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 
17.2 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Órgão Demandante, nem poderá 

onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Órgão Demandante. 

 

 

18.1 Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

 
18.1.1 É expressamente proibida veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração do Órgão Demandante. 

18.1.2 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto deste 

Pregão. 

 

 

19.1    O Contrato compreende o fornecimento do objeto descrito no Anexo I  – Termo de Referência e Anexo  

II - Objeto, nos prazos e forma ali referendados, sendo que todos os custos com o cumprimento do 

contrato correrão por conta do contratado. 

 

 

20.1 O desenvolvimento e a execução do Contrato Administrativo e o cumprimento do objeto, será 

acompanhada e fiscalizada pelo(s) servidor(es) discriminado(s) no termo de referência – anexo I, 

representando o Órgão Demandante, ou por outro(s) servidor(es) designados para esse fim, nos 

termos do Art. n.º 67, da Lei n.º 8.666/98. 
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21 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22 DO PAGAMENTO 

20.2 A representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento do 

objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

20.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

20.4 O atesto da nota fiscal/fatura referente ao fornecimento do objeto deste Pregão caberá aos servidores 

discriminados no termo de referência, ou a outros servidores designados para esse fim. 

 

 

21.1 As despesas com a consecução do objeto deste edital serão pagas, mediante emissão de nota de 

empenho ordinário, com recursos financeiros oriundos da cessão onerosa, conforme Lei nº 
13.885/2019, alocados em dotação orçamentária, que somente será informada quando da eventual 

formalização do contrato ou outro instrumento hábil, segundo o disposto no Decreto Federal 7.892/13 

e suas alterações, Decreto 9.488/18. 

 

 

22.1 O pagamento dos produtos efetivamente fornecidos, objeto do contrato, será efetuado em até 30  

(trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal, mediante comprovação e atesto 

da entrega dos objetos; 

22.2 Serão pagos mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura de fornecimento para liquidação e 

pagamento da despesa pelo órgão demandante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega 

dos produtos, contados da apresentação dos documentos fiscais hábil de cobrança devidamente 

certificado pela fiscalização do Contratante, que verificará o regular cumprimento das obrigações da 

Contratada. 

22.3 O Município de Goianésia do Pará reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, 

se o fornecimento não estiver de acordo com a Especificação apresentada e aceita. 

22.4 O Município de Goianésia do Pará poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 

22.5 Sem qualquer ônus para a Contratante, ou incidência em mora, não será efetuado qualquer 

pagamento à Contratada, decorrentes do contrato: 

 
I - ANTES: 

 

a) da apresentação e da aceitação do documento de cobrança; 

b) de atestada pelo órgão requisitante a conformidade dos produtos fornecidos; 

c) da liquidação prevista na Lei 4.320/64, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 

8.666/93. 

 
II - ENQUANTO HOUVER PENDÊNCIA RELATIVA: 

 

a) à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

b) à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou 

regulamentar; 

 
22.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será 

atualizado financeiramente desde a data de pagamento definida no item 24.1 até a data do efetivo 

pagamento e será de 6% a (seis por cento ao ano), pro rata tempore, mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

EM = [(0,005/30) x N] x VP onde: 

EM = Encargos moratórios; 

0,005 = corresponde a relação entre a taxa de juros moratórios de 0,5% mensal e o n.º 100 (0,5/100); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
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23 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

30 = número de dias do mês civil 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e VP = Valor da 

parcela em atraso. 

22.7 À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificação, após o que a 

fiscalização procederá na forma estabelecida neste item. 

 

 

23.1 Estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, mediante processo em que será garantido o 

direito prévio da citação e da ampla defesa, a licitante que: 

 
a) Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 

b) Não entregar a documentação exigida no edital; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Causar o atraso na execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do objeto; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Declarar informações falsas; e 

h) Cometer fraude fiscal. 

 
23.1.1 As sanções descritas no subitem 23.1 também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 

23.1.2 As sanções serão registradas e publicadas no SICAF. 

 
23.2 O descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo 

CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes 

sanções administrativas: 

 
I - advertência; 

II - multa de mora e multa por inexecução contratual; 

III - suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE por prazo de até 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

23.2.1 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurado à 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

23.2.2 As sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência 

administrativa, mediante ato devidamente justificado da autoridade competente. 

23.2.3 As sanções aplicadas serão registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF pelo CONTRATANTE. 

 
23.2.3.1 O CONTRATANTE comunicará, por escrito, à CONTRATADA que a sanção foi 

registrada no SICAF. 

 
23.3 A aplicação das sanções observará as seguintes disposições: 

 
I - as multas e a advertência serão aplicadas pelo Titular do Órgão Demandante; 

II - caberá ao Titular do Órgão Demandante aplicar a suspensão temporária de participação de 

licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE e propor a declaração de inidoneidade; 

III - a aplicação da declaração de inidoneidade compete privativamente ao Gestor Municipal. 
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23.4 A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

I - descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente; 

II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do fornecimento, a juízo 

do CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

 
23.4.1 No ato de advertência, o CONTRATANTE estipulará prazo para o cumprimento da 

obrigação e ou responsabilidade mencionadas no Inciso I e para a correção das 

ocorrências de que trata o Inciso II, ambos do subitem 23.4. 

 
23.5 A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos 

estipulados. 

 
23.5.1 O atraso sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,33 % (trinta e três centésimos por 

cento) por dia de atraso na entrega de produtos ou execução de serviço, a contar do 

primeiro dia útil da respectiva data fixada, até o limite de 30 (trinta) dias úteis, 

calculada sobre o valor correspondente à obrigação não cumprida. 

23.5.2 O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na entrega de produtos ou execução 

de serviço caracterizará inexecução total deste contrato. 

 
23.6 A inexecução contratual sujeitará a CONTRATADA à multa compensatória de: 

 
I - de 15 % (quinze por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal correspondente ao produto ou ao 

serviço em que tenha ocorrida a falta, quando caracterizada a inexecução parcial ou a execução 

insatisfatória deste contrato; 

II - 1 % (um por cento), calculado sobre o valor previsto para a contratação, pela: 

 
a) recusa injustificada em apresentar a garantia prevista neste certame; 

b) inexecução total do contrato; 

c) pela interrupção da execução deste contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE. 

 
23.7 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada à 

CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução deste ajuste, nos 

seguintes prazos e situações: 

 
I - por até 6 (seis) meses: 

 
a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha 

acarretado prejuízos financeiros para o CONTRATANTE; 

b) execução insatisfatória do objeto deste contrato, se antes tiver havido aplicação da 

sanção de advertência ou multa, na forma dos subitens 23.3, 23.4 e 23.5 deste edital; 

 
II - por até 02 (dois) anos: 

 
a) não conclusão do fornecimento contratado; 

b) prestação do fornecimento em desacordo com as especificações constantes da Ordem 

de Fornecimento ou documento equivalente, depois da solicitação de correção efetuada 

pelo CONTRATANTE; 

c) cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo

 ao CONTRATANTE, ensejando a rescisão deste contrato por sua culpa; 

d) condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos e 

contribuições, praticada por meios dolosos; 
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e) apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no 
todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação que deu origem a este 
contrato, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura deste 
contrato, ou para comprovar, durante sua execução, a manutenção das condições 
apresentadas na habilitação; 

f) demonstração, a qualquer tempo, de não possuir idoneidade para contratar com o 

CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; 

g) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei Nº 8.666/1993, praticado durante o 

procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a 

assinatura do contrato; 

h) reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da 

execução do contrato, sem consentimento prévio e expresso do CONTRATANTE. 

 
23.8 A declaração de inidoneidade será aplicada quando constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada 

em prejuízo do CONTRATANTE, atuação com interesses escusos, reincidência em faltas que 

acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações anteriores de sucessivas outras sanções. 

 
23.8.1 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

será aplicada à CONTRATADA se, entre outros casos: 

 
I - sofrer condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, 

praticada por meios dolosos; 

II - demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com 

o CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; 

III - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da 

execução deste contrato, sem consentimento prévio do CONTRATANTE. 

 
23.8.2 A declaração de inidoneidade implica proibição da CONTRATADA de transacionar 

com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada. 

 
23.9 Da aplicação das sanções de advertência, multa e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

CONTRATANTE caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do primeiro dia útil 

subsequente ao do recebimento da comunicação. 

 
23.9.1 Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública caberá Pedido de Reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis da intimação do ato. 

23.9.2 O recurso referente à aplicação de sanções deverá ser dirigido à autoridade 

imediatamente superior, por intermédio daquela responsável pela sua aplicação, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão 

ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, conforme especificado a seguir: 

 
a) as multas e a advertência: pelo Titular do Órgão Demandante deste certame; 

b) suspensão do direito de licitar ou contratar com o CONTRATANTE: pelo Gestor 

Municipal. 
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24 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

25 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

26 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

23.10 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, respondendo ainda a CONTRATADA por 

qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na 

forma do parágrafo único do art. 416 do Código Civil Brasileiro. 

23.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº 8.666/1993, incluída a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas 

e danos causados ao CONTRATANTE, bem como as sanções previstas na Lei Federal nº 

12.846/2013.  

23.12 O valor das multas poderá ser descontado da garantia constituída, do valor da fatura de qualquer 

fornecimento referente ao presente contrato, cobrado diretamente ou, ainda, quando for o caso, 

cobrado judicialmente da CONTRATADA. 

 
23.12.1 O valor das multas deverá ser recolhido no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE. 

 

 

24.1 A sessão pública poderá ser reaberta no COMPRASNET: 

 
24.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

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

declarado vencedor não apresentar proposta e documentação de habilitação no prazo e 

forma requeridos no edital ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 

43, 

§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

 
24.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

 

 

25.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante mais bem classificado. 

25.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante melhor classificado. 

25.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada 

durante a fase competitiva. 

25.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 

somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 

cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Federal 7.892/13 e suas alterações, Decreto 9.488/18. 

 

 

26.1 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
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27 DO FORO 

documentação referente ao presente Edital. 

26.2 A apresentação de proposta implicará a plena aceitação por parte do licitante das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

26.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente no Município de 

Goianésia do Pará. 

26.4 A critério do Órgão Demandante, a presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse 

público, derivadas de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

26.5 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

26.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão das formalidades. 

26.7 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da 

contratação. 

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

26.9 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas 

de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, art. 22 do Decreto nº 

10.024/2019. 

26.10 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido. 

26.11 Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por 

escrito, ao Pregoeiro, exclusivamente por e-mail, conforme previsto no item 4.5 deste Edital, devendo 

ser respondidas pelo mesmo veículo de comunicação, no prazo de até 02 (dois) dias úteis. 

26.12 Cópias do Edital e de seus anexos poderão ser obtidas, nos endereços eletrônicos: 

www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparencia4458489, 

www.tcm.pa.gov.br/mural-de- licitacoes/ ou ainda através do e-mail institucional ou na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, descritos no subitem 2.1 deste Edital. 

26.13 A minuta do presente edital foi aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Goianésia do Pará, 

conforme Parecer nº _____________, de ____/____/20___, conforme o disposto no parágrafo único 

do art. 38, da Lei n° 8.666/93. 

 

 

27.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca do Município de Goianésia 

do Pará/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salva nos casos previstos 

no art. 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 

 

 
 Goianésia do Pará – Pa, 29 de junho de 2020. 

 

 

 

____________________________ 
Aline Silva da Cunha 

Pregoeira - PMGP 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 
 
 
1. OBJETIVO 

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que norteiam a AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E 

HIGIENIZAÇÃO PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIANÉSIA DO PARÁ. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

Para a execução das atividades próprias do órgão requisitante, faz-se necessária a disponibilidade do objeto pretendido, 

considerando especialmente que os produtos serão destinados para atender as necessidades desta municipalidade. Os 

quantitativos dos materiais de consumo foram previstos pelas secretarias com base no consumo mensal do exercício 

anterior. 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

A contratação para o fornecimento dos materiais de consumo, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 

integralmente, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e, 

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

 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS:  
 
Os produtos que serão adquiridos devem obedecer às normas e critérios estabelecidos, conforme descrição e 
quantitativos discriminados no anexo II do edital. 
 
FORMA DE PAGAMENTO 
 
Após o recebimento definitivo do (s) PRODUTO (S) /SERVIÇO (S), o pagamento será mediante ordem bancária, no 
prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da liquidação da despesa. 
 
CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
A fiscalização da contratação será exercida por representante (s) da administração. O (s) representante (s) da 
administração promoverá (ão) o registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato ou Ata de 
Registro de Preço, devendo adotar as medidas administrativas para a solução dos problemas verificados, ou representa-
los à autoridade superior. 
 

4. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO 

O fornecimento dos materiais de consumo será efetuado mediante a apresentação de requisição específica (autorização 

do setor de compras), em duas vias, expedida pelo SETOR DE COMPRA, na qual deverá conter especificação do item 

(marca e quantidade) e autorização (assinatura) de servidor previamente designado pela Gerencia Administrativa para 

tal. 

Os itens serão solicitados conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e deverão ser entregues no prazo 
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máximo de 5 (cinco) dias úteis.  

O prazo para entrega do objeto será contado a partir do envio da solicitação, por e-mail.  

Os produtos deverão ser entregues na sede da secretaria solicitante (o endereço deverá ser informado na ordem de 

compra), após verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e quantidades.  

O servidor responsável (fiscal), poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega, o qual implica atestado de 

verificação da correta quantidade nominal dos itens entregues. 

 O recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito. 

 Será tácito com o envio da Nota Fiscal ao Departamento Financeiro para pagamento.  

O recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto entregue às especificações do objeto.  

Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora por vícios ocultos.  

Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens com as quantidades descritas, racionalizando a conferência e 

viabilizando a sistemática de fornecimento interno da Contratante. 

 

5. DA PROPOSTA E DO PREÇO 

Os percentuais de desconto oferecidos na proposta não poderão ser alterados durante a vigência do contrato. 

Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos, diretos e indiretos 

relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a serem desenvolvidos em razão do Edital, não 

cabendo a Prefeitura de Goianésia do Pará e suas Unidades Administrativas quaisquer custos adicionais. 

 

6 - DA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS  

 O Depto. Administrativo está apta a declarar a constatação de vícios ocultos existentes nos produtos entregues e 

reduzirá a termo a descrição dos produtos defeituosos, e solicitará a substituição via e-mail.  

- A substituição de produto considerado defeituoso ou fora da validade será efetuada em remessa única, com abertura de 

prazo equivalente e diante das mesmas condições previstas para a entrega. 

 

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO OU/E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2020(oriundo da ata de registro de preço), contados a partir da data 

da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. A ata de registro terá 

validade de um ano (1 ANO). 

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Em se tratando de SRP – Sistema de Registro de Preços, as despesas correrão por conta das dotações orçamentárias 

no exercício de 2020, e serão aplicadas nos contratos de acordo com a necessidade de cada Secretaria e Fundos 

Municipais.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os materiais de consumo 

dentro das especificações recomendadas. 

9.2 - Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos fornecimentos realizados, no prazo máximo de até 30 
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(trinta) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMGP. 

9.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o especificado. 

9.4 - Nomear fiscal, através de portaria, para fiscalizar a execução do objeto contratado. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 - Fornecer os ITENS conforme especificado pelo CONTRATANTE, com base no resultado e homologação do 

procedimento licitatório; 

10.2 - Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de habilitação e qualificação 

exigidas na fase licitatória. 

10.3 - Cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de débitos tributários e fiscais 

(CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND INSS, CND TRABALHISTA, CND DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, 

CND MUNICIPAL) para fins de pagamento. 

10.4 – A Empresa fica obrigada a apresentar no ato da habilitação a L. O (Licença de Operação), que autoriza o 

transporte de substâncias e produtos perigosos (combustíveis). 

10.5 - Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMGP, discriminando os tipos 

de combustíveis fornecidos, bem como os quantitativos e seus respectivos valores conforme constam discriminados no 

contrato de fornecimento dos produtos. 

10.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultantes da 

execução do contrato. 

10.6 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo 

na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

 

11. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

11.1 - O preço cobrado pelo fornecimento dos combustíveis será o constante no Contrato a ser formalizado, com base no 

resultado e homologação do procedimento licitatório. 

11.2 - Quando os preços dos combustíveis sofrerem reajuste autorizado ou determinado pelo Governo Federal, os 

preços constantes no Contrato poderão ser repactuados através de instrumento próprio (Termo Aditivo), pela Unidade de 

Contratos e Convênios da PMGP. 

11.3 - Quando não for estipulado oficialmente por órgãos do Governo Federal, a CONTRATADA deverá justificar o 

reajuste através de Cópia de Nota Fiscal da respectiva Distribuidora, demonstrando a alteração de preço ocorrida, 

bem como Declaração da CONTRATADA informando a data em que o novo preço começou a ser praticada em 

Bomba/Posto. 

11.4 - Em nenhuma hipótese o preço dos combustíveis contratados deverá ser maior que o preço da bomba praticado 

pela CONTRATADA. 

11.5 - O pagamento será efetuado, até o 30º (trigésimo) dia útil, contados a partir da data de apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMGP, e será depositado na conta corrente indicada 

pela CONTRATADA; 

11.6 - Nas Notas Fiscais deverão constar os tipos e quantitativos dos combustíveis e lubrificantes fornecidos, conforme 

solicitados pelo CONTRATANTE, cujas discriminações e preços unitários deverão ser os registrados no Contrato, 
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observando-se os reajustes contidos nos itens 11.1 e 11.2; 

11.7 - As Notas Fiscais expedidas em desacordo com estas cláusulas serão devolvidas à CONTRATADA para a devida 

retificação, não sendo considerada para contagem do prazo previsto no item 11.5. 

12. DAS PENALIDADES 

 

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

defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93; 

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

assegurados o contraditório e ampla defesa. 
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ANEXO II - OBJETO 

      ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - RELAÇÃO DOS ITENS 

 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 GUARDANAPO DE PAPEL:   815,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Pacote com 50 folhas, 22cm x 22 cm. 

     

 
Valor total extenso: 

2 GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) 
INOX:   48,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Garrafa térmica com capacidade mínima de 
1,8 litro; ampola de vidro; jato automático (por pressão); 
revestimento externo em aço inox. 

     

 
Valor total extenso: 

3 BANDEJA EM PLÁSTICO G:   50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Bandeja plástica, em polipropileno, cor 
variada, medindo 45cm x 32cm. 

     

 
Valor total extenso: 

4 GARRAFA TÉRMICA 5L:   30,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Garrafa térmica - capacidade 5 litros; adapta-
se a multiplicidade de usos, corpo termoplástico de parede 
dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, 
grande resistência ao uso, impactos e quedas, com copo para 
beber, bocal removível que permite a colocação de cubos de 
gelo, alça integrada de grande resistência, material atóxico e 
reciclável. dimensões ( cxlxa): 20x20x31 cm. Peso: 0,68 kg. 

     

 
Valor total extenso: 

5 POTE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 2L:   105,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Pote, plástico, tampa rosqueável, 
transparente, pode ser utilizado em freezer, geladeira e micro-
ondas, livres de bpa, capacidade de 2 Litros. 

     

 
Valor total extenso: 

6 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35CM X 45CM:   1235,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Pacote com 1Kg. 

     

 
Valor total extenso: 

7 REGULADOR DE GÁS:   157,000 KIT      0,00 0,00 

 

Especificação : Kit de instalação de gás de cozinha para 
botijão 13kg composto de 01 mangueira de no mínimo 1,25m, 
02 abraçadeiras, 01 regulador de pressão com registro 
borboleta, homologados e aprovados pelo INMETRO e pela 
ABNT. 

     

 
Valor total extenso: 

8 COPO DESCARTÁVEL 50ML:   1650,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Capacidade 50ml pacote com 100 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

9 COPO DESCARTÁVEL (200ML):   3310,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : capacidade 200ml, pacote com 100 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

10 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA P:   31,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Bandeja redonda aço inox com espessura: 
0,6mm e diâmetro 30cm. Similar ao modelo proposto. 

     

 
Valor total extenso: 

11 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA G:   42,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Bandeja redonda aço inox com espessura: 
0,6mm e diâmetro 40cm. Similar ao modelo proposto. 

     

 
Valor total extenso: 

12 BANDEJA EM PLÁSTICO M:   48,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Bandeja plástica empilhável e encaixável, em 
polipropileno, cor variada, medindo 32cm x 23cm. 
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Valor total extenso: 

13 CAIXA DE ISOPOR 80L:   61,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada 
com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 
80 litros. 

     

 
Valor total extenso: 

14 CAIXA DE ISOPOR 120L:   59,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada 
com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 
120 litros. 

     

 
Valor total extenso: 

15 CAIXA DE ISOPOR 160L:   55,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada 
com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 
160 litros. 

     

 
Valor total extenso: 

16 CAIXA DE ISOPOR 180L:   24,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada 
com isopor de alta densidade (EPS) e com capacidade para 
180 litros. 

     

 
Valor total extenso: 

17 CAIXA TÉRMICA 32L:   34,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Caixa térmica, capacidade 32 L, fabricada em 
polietileno de alto impacto possui isolamento térmico em 
espuma de poliuretano, com tampa com alça. 

     

 
Valor total extenso: 

18 CAIXA PLÁSTICA AGRICOLA:   130,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Caixa plástica agrícola hortifruti 24cm x 40 cm 
x 60cm - material polietileno de alta densidade, laterais e 
fundo vazados, espaço para gravação de marca nos 4 lados, 
empilhável, com ombreiras, colunas e fundo internos 
arredondados, fundo com círculos para não danificar os 
alimentos. 

     

 
Valor total extenso: 

19 CANECÃO EM ALUMÍNIO 2L:   50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Canecão de alumínio, canecão com 
capacidade de 2L, caneca de metal, material alumínio, uso 
copa e cozinha, com cabo de baquelita. 

     

 
Valor total extenso: 

20 CANECÃO EM ALUMÍNIO 4,5L:   29,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Canecão de alumínio, canecão com 
capacidade de 4,5L, caneca de metal, material alumínio, uso 
copa e cozinha, com cabo de baquelita. 

     

 
Valor total extenso: 

21 GARRAFA TÉRMICA 1L (TAMPA ROSCÁVEL):   58,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Garrafa térmica com capacidade mínima de 
1,0 litro; ampola de vidro; roscável; revestimento externo 
plástico resistente. 

     

 
Valor total extenso: 

22 GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) 
PLÁSTICO:   23,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Garrafa térmica com capacidade mínima de 
1,8 litro; ampola de vidro; jato automático (por pressão); 
revestimento externo em plástico resistente. 

     

 
Valor total extenso: 

23 COADOR DE CAFÉ G:   190,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Coador de café de flanela, cabo de madeira, 
tamanho ´G´ (aprox. 5 litros). Estrutura: arame galvanizado nº 
14, cabo de madeira em eucalipto (torneada, lixada e polida) 

     

 
Valor total extenso: 

24 COLHER DE MESA EM AÇO INOX:   425,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Colher com bojo em formato simétrico e 
bordas cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior 
conforto no uso, totalmente feita de aço inox. Própria para uso 
diário combina com qualquer ambiente. 

     

 
Valor total extenso: 

25 COLHER DE PAU:   434,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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Especificação : Colher pau, material madeira, tamanho médio, 
comprimento 42 cm. 

     

 
Valor total extenso: 

26 COLHER PARA SERVIR G:   540,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Colheres de alumínio Fundido em coquilha, 
medindo 32cm. 

     

 
Valor total extenso: 

27 CONCHA PARA SERVIR G:   345,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Concha de alumínio Fundido em coquilha 
funda, medindo 30cm. 

     

 
Valor total extenso: 

28 COPO DE VIDRO 200ML:   428,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Copo de vidro tipo americano simples 200 ml. 

     

 
Valor total extenso: 

29 COPO DE VIDRO 340ML:   370,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Copo de vidro liso, tipo long drink, capacidade 
340 ml, transparente e incolor. 

     

 
Valor total extenso: 

30 FACA DE COZINHA DE INOX C/ CABO DE 
PLÁSTICO PRETO Nº7:   300,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Com lâmina de aço inoxidável desbastado. 
Cabo anatômico e texturizado que facilita o manuseio e evita 
que a mão escorregue, oferecendo mais conforto e segurança 
na hora do corte. 

     

 
Valor total extenso: 

31 FACA DE MESA EM AÇO INOX:   260,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Faca com lâmina temperada, que garante 
maior durabilidade no fio de corte e maior resistência à 
corrosão, e por sua característica de temperabilidade. 
Totalmente feita de aço inox, altamente durável, mantém suas 
características originais, preservando a beleza, a higiene e a 
durabilidade do material. 

     

 
Valor total extenso: 

32 GARFO DE MESA EM AÇO INOX:   315,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Garfo com dentes polidos na parte interna, 
para proporcionar maior conforto no uso, com formato 
apropriado para a boca e bordas arredondada. Totalmente 
feito de aço inox, mantém suas características originais, 
preservando a beleza, a higiene e a durabilidade do material. 
Próprio para uso diário. 

     

 
Valor total extenso: 

33 JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2 L:   67,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Jarra, material vidro, capacidade 2 l, modelo 
com alça, características adicionais lisa, transmitância 
transparente. 

     

 
Valor total extenso: 

34 JARRA PÁSTICA 2L:   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Jarra, material plástico, capacidade 2 L, 
modelo com tampa, cor incolor, aplicação água 

     

 
Valor total extenso: 

35 JARRA PLÁSTICA 5L:   56,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Jarra, material plástico, capacidade 5 L, 
modelo com tampa, cor incolor, aplicação água 

     

 
Valor total extenso: 

36 PANELA (CALDEIRÃO) 12L:   48,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Panela, material aluminio, capacidade 12L, 
características adicionais fundo triplo/com alças e tampa, tipo 
caldeirão. 

     

 
Valor total extenso: 

37 PANELA (CALDEIRÃO) 08L:   38,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Panela, material aluminio, capacidade 08L, 
características adicionais fundo triplo/com alças e tampa, tipo 
caldeirão. 

     

 
Valor total extenso: 

38 PANELA DE PRESSÃO 07L:   49,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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Especificação : Panela pressão, material alumínio polido, 
capacidade 07 L, características adicionais tampa com 
sistema de fechamento externo. 

     

 
Valor total extenso: 

39 PILÃO C/ SOCADOR DE TEMPERO:   91,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Pilão Alumínio Fundido para Tempero, com 
socador. 

     

 
Valor total extenso: 

40 PORTA TALHERES 6 DIVISORIAS:   74,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Porta talher, plástico (acrílico), gaveta, mínimo 
6 divisões, embalagem 1 unidade. 

     

 
Valor total extenso: 

41 PRATO DE MESA RASO (VIDRO):   360,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Prato de mesa raso - Prato de mesa raso, em 
vidro, auto-brilho, sem aba, sem metais pesados, de maior 
resistência a impacto, que não infiltra água, resistente a 
detergentes no processo de limpeza, resistente ao risco, 
resistente a variações bruscas de temperatura, e que 
conserve o calor do alimento. Com 22cm de dimensão. Peso 
aproximado: 490 g. Pode ser lavado na máquina de lavar 
louça. 

     

 
Valor total extenso: 

42 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10CM X 20CM:   1675,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Pacote com 1Kg. 

     

 
Valor total extenso: 

43 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60CM X 80CM:   1715,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Pacote com 1Kg. 

     

 
Valor total extenso: 

44 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 90CM X 
100CM:   3315,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Pacote com 1Kg. 

     

 
Valor total extenso: 

45 TÁBUA PARA CORTE DE CARNE:   192,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Construídas em polipropileno; antiderrapante; 
bordas arredondadas; cores variadas, fácil higienização e 
resistente a produtos químicos. Com furo para pendurar; 
altura 50cm, largura 30cm e espessura 1,5cm. 

     

 
Valor total extenso: 

46 BACIA PLÁSTICA 10L:   112,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Bacia Plástica Redonda 10L c/tampa. 

     

 
Valor total extenso: 

47 XÍCARA SEM PIRES 200ML:   214,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Xícara, material cerâmica, tipo chá, 
capacidade 200 ml. 

     

 
Valor total extenso: 

48 XÍCARA COM PIRES 75ML:   244,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Xícara com pires, material cerâmica, tipo café, 
capacidade 75ml. 

     

 
Valor total extenso: 

49 PRATO RASO DESCARTÁVEL:   3110,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : diâmetro 210mm pct c/10 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

50 COLHER DESCARTÁVEL:   2120,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

     

 
Valor total extenso: 

51 GARFO DESCARTÁVEL:   1900,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

     

 
Valor total extenso: 

52 FACA DESCARTÁVEL:   1800,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Plástico transparente, pct c/ 50 unid. 
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Valor total extenso: 

53 ESCORREDOR ALUMÍNIO Nº35:   84,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Escorredor para arroz, macarrão e afins, em 
alumínio - em alumínio polido; tipo tacho; com pé e asas de 
alumínio; alças laterais fundidas, com furo na espessura de 
2mm; (tolerância entre 5 e 10%). Item 15.2 - escorredor 
tamanho nº 35, com capacidade aprox. Para 9,25 kg. Medindo 
altura de 135 mm, e 350 mm de diâmetro. Escorredor para 
arroz, macarrão e afins, em alumínio - em alumínio polido; tipo 
tacho; com pé e asas de alumínio; alças laterais fundidas, 
com furo na espessura de 2mm; (tolerância entre 5 e 10%). 
Item 15.2 - escorredor tamanho nº 35, com capacidade aprox. 
Para 9,25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 mm de 
diâmetro. 

     

 
Valor total extenso: 

54 ESCORREDOR ALUMÍNIO Nº45:   52,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Escorredor para arroz, macarrão e afins, em 
alumínio - em alumínio polido; tipo tacho; com pé e asas de 
alumínio; alças laterais fundidas, com furo na espessura de 
2mm; (tolerância entre 5 e 10%) item 15.1 - escorredor 
tamanho nº 45, com capacidade aprox. Para 20 litros, 
medindo altura 190mm; diâmetro de 450mm. 

     

 
Valor total extenso: 

55 CANECA PLÁSTICA PADRÃO FNDE:   3340,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Comporta 300 ml, produzida em polipropileno 
virgem atóxico. Cor verde. 

     

 
Valor total extenso: 

56 PRATO PLÁSTICO PADRÃO FNDE:   3340,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Comporta 600 ml, produzido em polipropileno 
virgem atóxico. Cor verde. 

     

 
Valor total extenso: 

57 CUSCUZEIRA G:   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Cuscuzeira tamanho grande nr 30 - padrão 
industrial, em alumínio, alta resistência e durabilidade, com 
duas alças protetores térmicas, tampa com puxador 
redondado e de fácil manuseio, tela interna removível para 
facilitar a limpeza. 19 Litros 

     

 
Valor total extenso: 

58 PEGADOR DE ALIMENTOS:   97,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Pegador para massas em aço inox 35cm. 

     

 
Valor total extenso: 

59 CUMBUCA PLÁSTICA PADRÃO FNDE:   3315,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Comporta 450 ml, produzida em polipropileno 
virgem atóxico. Cor verde. 

     

 
Valor total extenso: 

60 COLHER PLÁSTICA PADRÃO FNDE:   3120,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Padrão FNDE. Produzida em polipropileno 
virgem atóxico. Cor verde. 

     

 
Valor total extenso: 

61 BANDEJA DE AÇO INOX RETANGULAR G:   35,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Bandeja grande em inox formato retangular, 
medindo aprox. 48cm de comprimento e 32cm de largura. 

     

 
Valor total extenso: 

62 PANELA DE PRESSÃO 4,5L:   50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Panela pressão, material alumínio polido, 
capacidade 4,5 L, características adicionais tampa com 
sistema de fechamento externo. 

     

 
Valor total extenso: 

63 CUSCUZEIRA P:   61,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Cuscuzeira tamanho pequena nr 20 - padrão 
industrial, em alumínio, alta resistência e durabilidade, com 
duas alças protetores térmicas, tampa com puxador 
redondado e de fácil manuseio, tela interna removível para 
facilitar a limpeza. 3,5 Litros 

     

 
Valor total extenso: 

64 GARRAFA TÉRMINCA PLÁSTICA 9L:   33,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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Especificação : Garrafa térmica capacidade 9 litros - botijão - 
com torneira, tampa de rosca com bocal largo, pés retráteis. 

     

 
Valor total extenso: 

65 ÁGUA SANITÁRIA:   950,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Composição química hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Tipo comum, em 
embalagem plástica de 1.000ml. Caixa c/ 12 unid. 

     

 
Valor total extenso: 

66 ÁLCOOL LÍQUIDO:   830,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Álcool etílico hidratado para uso doméstico - 
46º INPM, com registro do responsável químico, registro no 
Inmetro, com data de envasamento, nº de lote e validade na 
embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio. 
Frasco plástico de 1000 ml. 

     

 
Valor total extenso: 

67 DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL M:   596,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : embalagem de 1 litro, diversos aromas, 
concentrado e perfumado. Desinfetante com alto poder 
germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizante e 
perfumada. Cx c/ 12 unds. 

     

 
Valor total extenso: 

68 ESCOVA C/ CABO P/ VASO SANITÁRIO:   385,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : tipo bola com suporte. Vassoura sanitária com 
cerdas lisas e formato anatômico que acessa todos os cantos. 
Cabo e cepa de plástico. Durável e higiênica. 

     

 
Valor total extenso: 

69 ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA:   172,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : para limpeza geral, dupla face, confeccionada 
em manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a 
prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida à 
espuma de poliuretano com bactericida, nas medidas 110mm 
x 75 mm x 20 mm. Caixa com 60 Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

70 ISQUEIRO:   99,000 CARTELA  0,00 0,00 

 

Especificação : corpo revestido em plástico, acende 
aproximadamente 3000 vezes, com selo de aprovação do 
INMETRO, movido a gás, cores diversas. Cartela com 12 
Unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

71 LIMPA ALUMÍNIO:   407,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Para limpeza e clareamento de peças em 
alumínio, em embalagem plástica de 500 ml. À base de ácido 
alquil. caixa c/ 24 unid. 

     

 
Valor total extenso: 

72 MANGUEIRA PARA JARDIM:   277,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : material resistente, reforço com fio de 
poliéster, flexível, medindo 30 metros 

     

 
Valor total extenso: 

73 PÁ P/ LIXO PEQUENA:   542,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : cabo em madeira, com no mínimo 60 cm. Em 
plástico resistente com cabo de madeira 

     

 
Valor total extenso: 

74 PANO DE CHÃO:   3580,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, 
na cor branca, dimensões aproximadas de 50x80 cm. 

     

 
Valor total extenso: 

75 PANO DE PRATO:   2160,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : para cozinha, resistente, com no mínimo 95% 
algodão, em cores claras, medindo 40x66cm. 

     

 
Valor total extenso: 

76 PAPEL TOALHA:   470,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : folha simples branca intercalada, macia e 
absorvente, 100 % fibras celulósica. Pacote 2 rolos, com 60 
folhas cada de 22cm x 20cm. 

     

 
Valor total extenso: 
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77 PEDRA SANITÁRIA:   1900,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : bacteriostática pedra com suporte. Composto 
por paradiclorobenzeno, água, carbono de sódio, 
paraformadeildo, fragrância, unid. 30g. 

     

 
Valor total extenso: 

78 RODO PEQUENO:   694,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Rodo de Madeira 40cm com Cabo de Madeira 
120cm 

     

 
Valor total extenso: 

79 RODO GRANDE:   686,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Rodo de Madeira 60cm com Cabo de Madeira 
120cm 

     

 
Valor total extenso: 

80 SABÃO EM PÓ:   1205,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : com enzimas, para limpeza geral, 
biodegradável, embalagem de 500g caixa com 24 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

81 SABÃO EM BARRA:   694,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : de 200g, glicerinado, embalado em saco 
plástico,caixa com 10 pacotes com 05 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

82 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 15 LITROS:   1300,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : 06 micras, cor preta ou azul, para uso 
doméstico, pacote com 10 unidades. Deverá estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056. 

     

 
Valor total extenso: 

83 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 30 LITROS:   1090,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : 06 micras, cor preta ou azul, para uso 
doméstico, pacote com 10 unidades. Deverá estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056. 

     

 
Valor total extenso: 

84 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 50 LITROS:   1160,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : 06 micras, cor preta ou azul, para uso 
doméstico, pacote com 10 unidades. Deverá estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056. 

     

 
Valor total extenso: 

85 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 100 LITROS:   1510,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : 06 micras, cor preta ou azul, para uso 
doméstico, pacote com 10 unidades. Deverá estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056. 

     

 
Valor total extenso: 

86 VASSOURA DE CERDAS DE NYLON:   1780,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : corpo plástico medindo 20 x 5 cm, cabo em 
madeira medindo 1,5m ou mais 

     

 
Valor total extenso: 

87 DETERGENTE LÍQUIDO:   1512,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : biodegradável, com excelente ação 
desengordurante, neutro e clean, embalagem plástica de 500 
ml com bico regulador para uso econômico, para lavar louças, 
caixa c/ 24 unid. 

     

 
Valor total extenso: 

88 TOALHA DE ROSTO:   531,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : 100% algodão 

     

 
Valor total extenso: 

89 ÁLCOOL ETÍLICO 70%:   179,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 
70%_(70¨gl), apresentação líquido. Caixa com 12 Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

90 LIMPA VIDRO:   281,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Limpa-vidro, aspecto físico líquido, 
composição butil éter-tripolifosfato de sódio, etanol 14 %, 
spray 500ml. 
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Valor total extenso: 

91 BALDE SEM TAMPA P:   170,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Em plástico resistente, alça de aço, sem 
tampa, cores diversas, cap. 5 litros. 

     

 
Valor total extenso: 

92 BALDE SEM TAMPA M:   375,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Em plástico resistente, alça de aço, sem 
tampa, cores diversas, cap. 10 litros. 

     

 
Valor total extenso: 

93 BALDE SEM TAMPA G:   440,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Em plástico resistente, alça de aço, sem 
tampa, cores diversas, cap. 20 litros. 

     

 
Valor total extenso: 

94 LIXEIRA PEQUENA:   266,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : em plástico resistente, sem tampa, cap. 15 
litros. 

     

 
Valor total extenso: 

95 LUVAS DE BORRACHA P:   955,000 PAR      0,00 0,00 

 

Especificação : Para limpeza em geral, composta de borracha 
de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com 
superfície externa antiderrapante. Tamanho P. Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

     

 
Valor total extenso: 

96 LUVAS DE BORRACHA M:   1270,000 PAR      0,00 0,00 

 

Especificação : Para limpeza em geral, composta de borracha 
de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com 
superfície externa antiderrapante. Tamanho M. Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

     

 
Valor total extenso: 

97 LUVAS DE BORRACHA G:   1280,000 PAR      0,00 0,00 

 

Especificação : Para limpeza em geral, composta de borracha 
de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com 
superfície externa antiderrapante. Tamanho G. Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

     

 
Valor total extenso: 

98 SODA CÁUSTICA:   380,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : sólida, distribuidas em escamas, peso líquido 
de 950 g, concentração mínima de 65 % 

     

 
Valor total extenso: 

99 DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR:   1179,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Composto por perfume, álcool etílico, nutrido 
de soja, água e propelene (propano, butano). Embalagem 
com 400ml Spray. Caixa com 12 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

100 PAPEL HIGIÊNICO:   6970,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : branco, folha simples, macio, neutro, picotado, 
não reciclado, alta absorção, rolo com 40m x10cm. Fardo com 
16 Pacotes c/ 04 unid. 

     

 
Valor total extenso: 

101 PALHA DE AÇO:   1011,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : formato retangular, aplicação limpeza geral, 
textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no 
mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbono. Fardo 14 
pacotes com 08 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

102 SABONETE EM BARRA:   760,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : de 90g glicerinado e cremoso, embalagem 
plástica, uso adulto, fragrância suave. 

     

 
Valor total extenso: 

103 ÁLCOOL EM GEL:   300,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico 
hidratado, aplicação limpeza, concentração 65¨inpm, 
Apresentação Gel, embalagem c/ 500g. Caixa com 12 Unid. 
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Valor total extenso: 

104 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO P:   541,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Telado 8 Litros 

     

 
Valor total extenso: 

105 DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL G:   730,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : embalagem de 2 litros diversos aromas, 
concentrado e perfumado. Desinfetante com alto poder 
germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizante e 
perfumada. Cx c/ 06 und. 

     

 
Valor total extenso: 

106 FLANELA:   1740,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : tecido 100% algodão, bordas overloqueada 
em linhas de algodão medindo aprox. 0,40 x 0,58 cm 

     

 
Valor total extenso: 

107 INSETICIDA SPRAY:   410,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : 500ml. multi-inseticida tipo spray extermina 
para controle de mosquitos (inclusive da dengue), moscas, 
baratas, formigas e aranhas, a base de água. O produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

108 LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS:   218,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : alvejante para cerâmicas, azulejos, ardósia, 
sanitários, embalagem de 01 litro caixa c/12unid. 

     

 
Valor total extenso: 

109 LUSTRA MÓVEIS:   76,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : a base de silicone perfume suave ação de 
secagem rápida frasco plástico de 200 ml, constando no rotulo 
o numero do lote,nome do fabricante,prazo de validade, caixa 
/ 12 unid. 

     

 
Valor total extenso: 

110 TOUCA DESCARTÁVEL:   287,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Cor branca, Pacote com 100 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

111 AVENTAL EMBORRACHADO:   540,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Com aproximadamente 1,10 cm de alt. E 63 
cm de largura 

     

 
Valor total extenso: 

112 BACIA PLÁSTICA PEQUENA:   356,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Bacia plástica fabricada em polipropileno de 
design redondo, com capacidade de 18 litros. O produto deve 
atender às normas técnicas de referência relativas a 
fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos 
em vigor na data do edital. 

     

 
Valor total extenso: 

113 BACIA PLÁSTICA GRANDE:   356,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Bacia, material plástico, 40 Litros canelada 
grande. 

     

 
Valor total extenso: 

114 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA:   425,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Escova limpeza geral, nome escova para 
roupa - características adicionais: escova limpeza geral, 
material corpo plástico, formato oval, material cerdas nylon, 
comprimento 12 cm, largura 5 a 8 cm (escova p/ lavar 
roupas). 

     

 
Valor total extenso: 

115 LIXEIRA MÉDIA:   254,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : em plástico resistente, sem tampa, cap. 30 
litros. 

     

 
Valor total extenso: 

116 LIXEIRA GRANDE:   254,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : em plástico resistente, com tampa, cap. 50 
litros. 

     

 
Valor total extenso: 

117 SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 
(DESENGORDURANTE):   666,000 CAIXA    0,00 0,00 
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Especificação : Limpador Multiuso Limpeza Pesada com 
500ml. Composto por Alquil benzeno sulfonato de sódio, 
álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e 
água. 

     

 
Valor total extenso: 

118 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO G:   84,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Telado 50 Litros 

     

 
Valor total extenso: 

119 ÁLCOOLL LÍQUIDO 92,8 INPM:   45,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Álcool etílico hidratado para uso doméstico - 
92,8º INPM, com registro do responsável químico, registro no 
Inmetro, com data de envasamento, nº de lote e validade na 
embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio. 
Frasco plástico de 1000 ml. Caixa com 12 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

120 BALDE COM TAMPA G:   232,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Cesto plástico capacidade 100 litros com 
tampa. 

     

 
Valor total extenso: 

121 ODORIZADOR DE AR:   621,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : composto por perfume, álcool etílico, nutrido 
de soja, água e propelene (propano, butano). Embalagem 
com 360ml Spray. 

     

 
Valor total extenso: 

122 CABO P/ RODO/VASSOURA:   800,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Em madeira, aproximadamente 1,30 m. 

     

 
Valor total extenso: 

123 COPO DESCARTÁVEL (50ML):   1430,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : capacidade 50ml pacote com 100 unidades 

     

 
Valor total extenso: 

124 AÇÚCAR CRISTALIZADO:   485,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. 
Pacote com 2kg. Embalagem confeccionada em plástico 
resistente, contendo dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso 
líquido. Fardo contendo 15 unid. 

     

 
Valor total extenso: 

125 BISCOITO DE ÁGUA E SAL:   2310,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de 400g 
confeccionada em papel ou embalagem original de fábrica, 
contendo no corpo da embalagem especificação dos 
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. 

     

 
Valor total extenso: 

126 BISCOITO DOCE:   1790,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de 400g 
confeccionada em papel ou embalagem original de fábrica, 
contendo no corpo da embalagem especificação dos 
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. 

     

 
Valor total extenso: 

127 CAFÉ:   361,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Torrado e moído, embalado á vácuo, pacote 
com 500g. O produto deverá ter selo de pureza da Associação 
Brasileira da Indústria do Café - ABIC ou apresentar laudo de 
comprovação de pureza emitido por laboratório competente. 
Embalagem contendo informações do fabricante data de 
fabricação e prazo de validade. Caixa com 20 Pacote. 

     

 
Valor total extenso: 

128 SALSICHA MISTA:   1300,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : congelada, embalagem plástica transparente, 
atóxica não reciclada, contendo informações sobre o 
fabricante e datas de processamento e validade. Cada pacote 
deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar validade 
mínima 03 (três) meses a partir da data de entrega. 
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Valor total extenso: 

129 LINGUIÇA CALABRESA:   710,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : sem gordura, produto não transgênico, 
acondicionado em pacote de 5 kg, embalado a vácuo. 

     

 
Valor total extenso: 

130 LINGUIÇA TOSCANA:   720,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : sem gordura, produto não transgênico, 
acondicionado em pacote de 5 kg, embalado a vácuo. 

     

 
Valor total extenso: 

131 CALDO DE CARNE:   107,000 CAIXA    0,00 0,00 

 
Especificação : tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

     

 
Valor total extenso: 

132 CALDO DE FRANGO:   107,000 CAIXA    0,00 0,00 

 
Especificação : tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

     

 
Valor total extenso: 

133 CALDO DE LEGUMES:   107,000 CAIXA    0,00 0,00 

 
Especificação : tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

     

 
Valor total extenso: 

134 EXTRATO DE TOMATE:   1100,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Concentrado. Acondicionado em embalagem 
de 250g, confeccionada em lata ou papel, contendo no corpo 
da embalagem informações do fabricante e data de 
vencimento. No caso de lata, não deve estar amassada, 
enferrujada e estufada, não deve conter perfuração, 
principalmente na costuras, não deve soltar ar com cheiro de 
azedo ou podre quando aberto, não deve apresentar manchas 
escuras e ferrugem na parte interna. 

     

 
Valor total extenso: 

135 FLOCOS DE ARROZ:   180,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de plástico 
resistente de 500g, com informações do fabricante, 
ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem. 
Deve estar seco e bem solto no pacote; não ter manchas de 
cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. Fardo 
contendo 10 Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

136 FLOCOS DE MILHO:   179,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de plástico 
resistente de 500g, com informações do fabricante, 
ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem. 
Deve estar seco e bem solto no pacote; não ter manchas de 
cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. Fardo 
contendo 10 Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

137 MACARRÃO:   150,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em 
embalagem de 500 g, contendo na embalagem identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos 
brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro de mofo; 
não devem estar com perfurações (carunchos e outros 
insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto 
no pacote, fardo com 20 pacotes. 

     

 
Valor total extenso: 

138 MARGARINA:   105,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Vegetal, com sal, com no mínimo 50 % de 
lipidio, acondicionada em embalagem de 500 mg, 
confeccionada em material plástico original de fábrica, 
contendo no corpo da embalagem especificação dos 
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. 
Caixa Contendo 12 Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

139 ÓLEO DE SOJA:   1310,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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Especificação : Acondicionado em embalagem plástico de 900 
ml, contendo no corpo da embalagem informações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento. Não devem 
estar amassadas, enferrujadas e estufadas, não devem conter 
perfurações, principalmente nas costuras, o óleo deve ser 
transparente com cheiro e gosto próprios; não devem soltar ar 
com cheiro de azedo ou podre, quando abertos. 

     

 
Valor total extenso: 

140 ABÓBORA:   580,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de 
terra ou corpos estranhos aderentes a superfície externa. 

     

 
Valor total extenso: 

141 ALFACE:   885,000 MAÇOS    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, lavada, tamanho 
médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície 
externa. 

     

 
Valor total extenso: 

142 ALHO:   650,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, com data de validade impressa e 
não inferior a 90 dias. 

     

 
Valor total extenso: 

143 BATATA (INGLESA):   1010,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, lavada, tamanho 
médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície 
externa. 

     

 
Valor total extenso: 

144 BETERRABA:   485,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, tamanho médio a 
grande, ternos sem manchas, com coloração uniforme, 
apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo, com 
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e 
larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

145 CEBOLA:   940,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, com data de validade impressa e 
não inferior a 90 dias. 

     

 
Valor total extenso: 

146 CENOURA:   680,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, com data de validade impressa e 
não inferior a 90 dias. 

     

 
Valor total extenso: 

147 CHEIRO VERDE:   625,000 MAÇOS    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, lavada, tamanho 
médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície 
externa. 

     

 
Valor total extenso: 

148 CHUCHU:   545,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, lavada, tamanho 
médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície 
externa 

     

 
Valor total extenso: 
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149 COUVE:   710,000 MAÇOS    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, lavada, tamanho 
médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície 
externa. 

     

 
Valor total extenso: 

150 LIMÃO:   425,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, tamanho médio, aroma 
e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou 
defeitos, sujidades, parasitos e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

151 MACAXEIRA:   830,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, tamanho médio a 
grande, ternos sem manchas, com coloração uniforme, 
apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo, com 
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e 
larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

152 PEPINO:   440,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : In natura de primeira qualidade, em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou 
defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

153 PIMENTÃO:   455,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, tamanho médio, 
inteiros, ternos, com coloração uniforme, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, 
sujidades, parasitos e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

154 REPOLHO:   550,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, in natura, firme, sem 
lesões, perfurações ou cortes, com grau de maturação que lhe 
permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, com data de validade impressa e 
não inferior a 90 dias, 

     

 
Valor total extenso: 

155 TOMATE:   1040,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, lavado, tamanho 
médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície 
externa. 

     

 
Valor total extenso: 

156 PÃO FRANCES:   34300,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Pão, tipo francês, ingredientes açúcar, água, 
brometo, farinha de trigo, margarin a, peso 50 g. 

     

 
Valor total extenso: 

157 LEITE EM PÓ:   363,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser 
modificado. Acondicionado em embalagem de 200g, original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação 
dos ingredientes, informações do fabricante e data de 
vencimento. Não deve conter perfurações, principalmente nas 
emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, 
quando abertos; não deve apresentar mancha escura e 
ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente 
na água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor 
alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). Fardo contendo 50 
Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

158 PIMENTA DO REINO:   406,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Moída, embalagem plástica de 50g. 
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Valor total extenso: 

159 MORTADELA 1KG:   535,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : mortadela, origem carne bovina, prazo 
validade 60 Dias contando da data de entrega. 

     

 
Valor total extenso: 

160 FRANGO CONGELADO INTEIRO:   17370,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : com miúdos, não temperado, industrialmente, 
embalado com selo de Inspeção (SI), com 1kg, data e local de 
processamento e validade impressa na embalagem. 

     

 
Valor total extenso: 

161 PEITO DE FRANGO:   3630,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : com osso, congelado, embalagem plástica 
transparente, atóxica não reciclada, contendo informações 
sobre o fabricante e datas de processamento e validade. 
Cada pacote deve conter até 1kg. O produto deverá 
apresentar validade mínima 03 (três) meses a partir da data 
de entrega. 

     

 
Valor total extenso: 

162 ARROZ:   1820,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Branco, subgrupo polido, classe longo fino 
(agulhinha), tipo 1, acondicionado em embalagem plástica 
resistente de 5 Kg, contendo na embalagem identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

     

 
Valor total extenso: 

163 OVOS:   327,000 CARTELA  0,00 0,00 

 

Especificação : De galinha, tipo extra, classe A, branco, 
embalagem contendo 30 unidades, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido 
mínimo de 1.800g. 

     

 
Valor total extenso: 

164 TEMPERO COMPLETO:   698,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : A base de salsinha, cebolinha e sal, sem 
pimenta. Sem manchas escuras sem corpos estranhos. 
Acondicionada em embalagem de 300g. Confeccionada em 
pote, contendo no corpo da embalagem informações do 
fabricante e data de vencimento. 

     

 
Valor total extenso: 

165 CARNE BOVINA DE 1ª, IN NATURA: (TRASEIRA)   2680,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : sem osso, tipo coxão duro, patim, sem 
gordura, sem sebo, resfriada, embalagem transparente, com 
500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 
(três) meses a partir da data de entrega na 
UNIDADErequisitante. 

     

 
Valor total extenso: 

166 CARNE BOVINA DE 2ª, IN NATURA: (MÚSCULO, 
PALHETA E LOMBO)   2540,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, 
embalagem plástica transparente, atóxica não reciclada, com 
500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 
(três) meses a partir da data de entrega na 
UNIDADErequisitante 

     

 
Valor total extenso: 

167 CARNE BOVINA DE 2ª, IN NATURA: (COSTELA)   3540,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, 
embalagem plástica transparente, atóxica não reciclada, com 
500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 
(três) meses a partir da data de entrega na 
UNIDADErequisitante. 

     

 
Valor total extenso: 

168 CARNE BOVINA DE 2ª, IN NATURA: (MOÍDA)   1190,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Dianteira, sem osso, tipo paleta ou acém, sem 
gordura, sem sebo, resfriada, embalagem transparente, 
atóxica. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 
(três) meses a partir da data de entrega na 
UNIDADErequisitante 

     

 
Valor total extenso: 

169 ÁGUA MINERAL 200ML:   11290,000 FARDO    0,00 0,00 
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Especificação : Sem gás, em copo transparente com 
capacidade de 200ml, c/ informações do fabricante e data de 
vencimento. Fardo com 48 Unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

170 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ACEROLA):   956,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Polpa de fruta natural, pasteurizada, 
congelada, sabor acerola. As polpas de frutas deverão 
atender as seguintes características: deve ser obtida da 
extração da fruta in natura, pasteurizada-aquecida em 
temperatura abaixo de 100¨c de forma a manter as 
características organolépticas e destruir bactérias e leveduras 
validade: até 12 (doze) meses após a data de fabricação, 
devendo apresentar no momento da entrega, validade de no 
mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínimo de 4 litros de 
suco/kg. 

     

 
Valor total extenso: 

171 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CUPUAÇU):   676,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Polpa de fruta natural, pasteurizada, 
congelada, sabor cupuaçu. As polpas de frutas deverão 
atender as seguintes características: deve ser obtida da 
extração da fruta in natura, pasteurizada-aquecida em 
temperatura abaixo de 100¨c de forma a manter as 
características organolépticas e destruir bactérias e leveduras 
validade: até 12 (doze) meses após a data de fabricação, 
devendo apresentar no momento da entrega, validade de no 
mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínimo de 4 litros de 
suco/kg. 

     

 
Valor total extenso: 

172 POLPA DE FRUTA - NATURAL (MARACUJÁ):   958,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Polpa de fruta natural, pasteurizada, 
congelada, sabor maracujá. As polpas de frutas deverão 
atender as seguintes características: deve ser obtida da 
extração da fruta in natura, pasteurizada-aquecida em 
temperatura abaixo de 100¨c de forma a manter as 
características organolépticas e destruir bactérias e leveduras 
validade: até 12 (doze) meses após a data de fabricação, 
devendo apresentar no momento da entrega, validade de no 
mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínimo de 4 litros de 
suco/kg. 

     

 
Valor total extenso: 

173 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ABACAXI):   916,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Polpa de fruta natural, pasteurizada, 
congelada, sabor abacaxi. As polpas de frutas deverão 
atender as seguintes características: deve ser obtida da 
extração da fruta in natura, pasteurizada-aquecida em 
temperatura abaixo de 100¨c de forma a manter as 
características organolépticas e destruir bactérias e leveduras 
validade: até 12 (doze) meses após a data de fabricação, 
devendo apresentar no momento da entrega, validade de no 
mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínimo de 4 litros de 
suco/kg. 

     

 
Valor total extenso: 

174 VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL:   414,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : embalagem tipo pet de 750ml acondicionados 
em embalagem plástica transparente com validade não 
inferior a 180 dias. 

     

 
Valor total extenso: 

175 FEIJÃO:   1240,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Novo, carioquinha, tipo 1. Acondicionado em 
embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do 
produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso 
líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e outros 
insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo), muchos e 
sem brilho brotando; não devem apresentar cheiro estranho 
(inseticida), quando o pacote for aberto. 

     

 
Valor total extenso: 

176 SAL:   360,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Refinado, iodado. Acondicionado em 
embalagem de 1 Kg, contendo no corpo da embalagem 
informações do fabricante e data de vencimento. 

     

 
Valor total extenso: 

177 ACHOCOLATADO EM PÓ:   87,000 CAIXA    0,00 0,00 
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Especificação : Em pó, solúvel, natural. Acondicionado em 
embalagem de 400g, confeccionada em plástico resistente, 
contendo no corpo da embalagem identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Caixa 
contendo 24 Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

178 BISCOITO ROSQUINHA DOCE:   1260,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de 400g 
confeccionada em papel ou embalagem original de fábrica, 
contendo no corpo da embalagem especificação dos 
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. 

     

 
Valor total extenso: 

179 CHARQUE DIANTEIRO:   1550,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : em cubos, pacote a vácuo de 1kg, preparado 
com carne bovina de boa qualidade salgada curada seca, de 
consistência firme, com cheiro e sabor próprio, isentos de 
sujidades e materiais estranhos,embalado a vácuo em sacos 
transparentes, e atóxicos, resistentes. O produto deverá 
apresentar validade mínima 03 (três) meses a partir da data 
de entrega. 

     

 
Valor total extenso: 

180 LEITE CONDESADO:   98,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem confeccionada em papel, original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem, Pct. com 395g, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e 
data de vencimento. Não deve conter perfurações, 
principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos. Caixa com 24 unidades 

     

 
Valor total extenso: 

181 LEITE LÍQUIDO:   102,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Caixa de 1000l original de fábrica, contendo 
no corpo da embalagem, especificação dos ingredientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. Não deve 
conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve 
soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não 
deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. 
Caixa contendo 12 Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

182 MILHARINA:   49,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de plástico 
resistente de 500g, com informações do fabricante, 
ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem. 
Fardo contendo 30 Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

183 TAPIOCA:   231,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Goma de tapioca hidratada feita a partir da 
fécula da mandioca. 

     

 
Valor total extenso: 

184 PRESUNTO:   470,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em pacote de 1 kg, cozido com 
100% de carne de ave, peça inteira, com validade mínima de 
02 meses. 

     

 
Valor total extenso: 

185 QUEIJO:   444,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em pacote de 1 kg, com prazo 
de validade na embalagem. 

     

 
Valor total extenso: 

186 BANANA:   950,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Tipo prata, de primeira qualidade, tamanho 
médio a grande, ternos sem manchas, com coloração 
uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 
60%, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo, 
com ausência de ferimentos ou defeitos, sujeiras, parasitos e 
larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

187 LARANJA:   1350,000 QUILO    0,00 0,00 
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Especificação : In natura, de primeira qualidade, no grau 
máximo de evolução no tamanho médio, aroma e sabor da 
espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequada para o 
consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

188 MAÇÃ:   845,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Nacional, in natura, vermelha, de primeira 
qualidade, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo 
de evolução no tamanho, apresentado grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e 
larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

189 MAMÃO:   665,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Tipo papaia, in natura, de primeira qualidade, 
madura, no grau máximo de evolução, apresentado grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação. Com ausência de ferimentos ou 
defeitos, sujidades, parasitos e larvas 

     

 
Valor total extenso: 

190 MELANCIA:   900,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : In natura, de primeira qualidade, madura, no 
grau máximo de evolução, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação. Com ausência de ferimentos ou defeitos, 
sujidades, parasitas e larvas 

     

 
Valor total extenso: 

191 MELÃO:   760,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : In natura, de primeira qualidade, maduro, no 
grau máximo de evolução, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação. Com ausência de ferimentos ou defeitos, 
sujidades, parasitas e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

192 REFRIGERANTE:   1115,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalado em garrafa PET de 2 litros, diversos 
sabores, c/ informações do fabricante e data de vencimento, 
pacote c/06. 

     

 
Valor total extenso: 

193 PÃO DE FORMA:   504,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Pão, tipo de forma, ingredientes farinha 
trigo/fermento/sal/açúcar/margarina eágu a, peso 500 g, 
apresentação fatiado. 

     

 
Valor total extenso: 

194 AMIDO DE MILHO:   204,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionada em embalagem de 500 
gramas, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, safra, prazo de validade. Fardo com 10 Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

195 COCO RALADO:   320,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionada em embalagem de 100 
gramas, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, safra, prazo de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

196 CREME DE LEITE:   976,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem em lata de 300 ml contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de 
validade. 

     

 
Valor total extenso: 

197 ERVILHA:   575,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Em conserva , lata de 200g. 

     

 
Valor total extenso: 

198 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA:   340,000 QUILO    0,00 0,00 
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Especificação : Acondicionada em embalagem de 1 kg, 
contendo no corpo da embalagem informações do fabricante, 
ingredientes e data de validade. Não devem ter cheiro azedo, 
nem manchas de cor escura (mofo). 

     

 
Valor total extenso: 

199 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO:   330,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : de primeira qualidade, especial acondicionada 
em embalagem de 1 kg, confeccionada em plástico original do 
fabricante, contendo no corpo da embalagem informações do 
fabricante e prazo de validade, não deve apresentar manchas 
de cor escuras (mofo) 

     

 
Valor total extenso: 

200 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO:   285,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : de primeira qualidade, especial acondicionada 
em embalagem de 1 kg, confeccionada em plástico original do 
fabricante, contendo no corpo da embalagem informações do 
fabricante e prazo de validade, não deve apresentar manchas 
de cor escuras (mofo) 

     

 
Valor total extenso: 

201 FÉCULA DE MANDIOCA:   215,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionada em embalagem de 1 kg, 
contendo no corpo da embalagem informações do fabricante, 
ingredientes e data de validade. Não devem ter cheiro azedo, 
nem manchas de cor escura (mofo). 

     

 
Valor total extenso: 

202 FERMENTO BIOLÓGICO SECO:   185,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionada em embalagem plástica de 300 
gramas, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, safra, prazo de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

203 FUBÁ DE MILHO:   260,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionada em embalagem de 1 kg, 
contendo no corpo da embalagem informações do fabricante, 
ingredientes e data de validade. Não devem ter cheiro azedo, 
nem manchas de cor escura (mofo). 

     

 
Valor total extenso: 

204 MASSA PREPARADA P/ BOLO:   500,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Em embalagem plástica de 400g, contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de 
validade. 

     

 
Valor total extenso: 

205 MILHO PARA CANJICA:   500,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : em embalagem plástica de 500g, contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de 
validade. 

     

 
Valor total extenso: 

206 MILHO PARA PIPOCA:   600,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Em embalagem plástica de 500g, contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de 
validade. 

     

 
Valor total extenso: 

207 MILHO VERDE EM CONSERVA:   524,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Em embalagem de 200g, contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de 
validade. 

     

 
Valor total extenso: 

208 OREGÁNO:   171,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de plástico 
resistente de 150g, com informações do fabricante, 
ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem. 

     

 
Valor total extenso: 

209 SUCO CONCENTRADO DE CAJU:   2214,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Suco de Caju, apresentação líquido, tipo 
natural, embalagem tipo longa vida. Ingredientes: Água, suco 
concentrado de Caju, açúcar, vitamina C, aroma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em 
garrafa PET de 500 ml. 

     

 
Valor total extenso: 
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210 SUCO CONCENTRADO DE MANGA:   1704,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Suco de Manga, apresentação líquido, tipo 
natural, embalagem tipo longa vida. Ingredientes: Água, suco 
concentrado de Manga, açúcar, vitamina C, aroma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em 
garrafa PET de 500 ml. 

     

 
Valor total extenso: 

211 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ:   2204,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Suco de Maracujá, apresentação líquido, tipo 
natural, embalagem tipo longa vida. Ingredientes: Água, suco 
concentrado de Maracujá, açúcar, vitamina C, aroma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em 
garrafa PET de 500 ml. 

     

 
Valor total extenso: 

212 CHÁ DE ERVA DOCE:   1144,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Chá, tipo chá de erva doce, apresentação em 
saquinhos para infusão, uso alimentício. caixa contendo 10 
sachê. 

     

 
Valor total extenso: 

213 ADOÇANTE 100ML:   116,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : adoçante, aspecto físico líquido transparente, 
ingredientes sucralose, prazo validade 1 ano, tipo dietético, 
características adicionais bico dosador. 

     

 
Valor total extenso: 

214 PÃO HOT DOG:   17020,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Pão tipo cachorro quente, contendo em sua 
composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, sal iodado, leite, fermento, ovos, margarina e 
água, sem adição de conservantes, antimofo ou substâncias 
similares. Peso por UNIDADEde aproximadamente 50g. 

     

 
Valor total extenso: 

215 ÁGUA MINERAL 300ML:   15880,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Sem gás, embalado em garrafa PET de 
300ml, c/ informações do fabricante e data de vencimento. 
Fardo com 24 Unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

216 ÁGUA MINERAL 500ML:   6230,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Sem gás, embalado em garrafa PET de 
300ml, c/ informações do fabricante e data de vencimento. 
Fardo com 12 Unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

217 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CAJU):   970,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Polpa de fruta natural, pasteurizada, 
congelada, sabor caju. As polpas de frutas deverão atender as 
seguintes características: deve ser obtida da extração da fruta 
in natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 
100¨c de forma a manter as características organolépticas e 
destruir bactérias e leveduras validade: até 12 (doze) meses 
após a data de fabricação, devendo apresentar no momento 
da entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. 
Rendimento mínimo de 4 litros de suco/kg. 

     

 
Valor total extenso: 

218 POLPA DE FRUTA - NATURAL (GOIABA):   970,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Polpa de fruta natural, pasteurizada, 
congelada, sabor goiaba. As polpas de frutas deverão atender 
as seguintes características: deve ser obtida da extração da 
fruta in natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo 
de 100¨c de forma a manter as características organolépticas 
e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 (doze) meses 
após a data de fabricação, devendo apresentar no momento 
da entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. 
Rendimento mínimo de 4 litros de suco/kg. 

     

 
Valor total extenso: 

219 EMBALAGEM P/ CACHORRO QUENTE:   4115,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Saco, material plástico, aplicação 
acondicionamento cachorro quente, altura 120 mm, largura 
200 mm, transmitância monolúcido. Pacote com 50 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 
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220 PÃO DE MASSA FINA:   20450,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Pão de massa fina (pão do dia com massa 
fina, de 50 g) 

     

 
Valor total extenso: 

221 AZEITONA:   415,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em copo de vidro de 100g, 
com informação do fabricante, data de vencimento estampado 
na embalagem. 

     

 
Valor total extenso: 

222 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA:   350,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionada em embalagem de 1 kg, 
contendo no corpo da embalagem informações do fabricante, 
ingredientes e data de validade. Não devem ter cheiro azedo, 
nem manchas de cor escura (mofo). 

     

 
Valor total extenso: 

223 LEITE EM PÓ DESNATADO:   340,000 FARDO    0,00 0,00 

 

Especificação : Desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo 
ser modificado. Acondicionado em embalagem de 200g, 
original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e 
data de vencimento. Não deve conter perfurações, 
principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar 
mancha escura e ferrugem na parte interna. O leite deve 
desmanchar facilmente na água; deve estar seco e solto; não 
deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo 
ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). 

     

 
Valor total extenso: 

224 MUCILON DE ARROZ:   305,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de plástico 
resistente de 230g, com informações do fabricante, 
ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem. 
Deve estar seco e bem solto no pacote; não ter manchas de 
cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. 

     

 
Valor total extenso: 

225 AVEIA EM FLOCOS:   1630,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : aveia em flocos finos integral; com glúten; 
isento de gorduras trans; cada porção de 30g do produto 
composta de no mínimo 17g de carboidratos; 0,0g de 
açúcares; 4,3g de proteínas; 2,2g de gorduras totais; 0,5g de 
gorduras saturadas; 2,9 de fibra alimentar; 104kcal de valor 
energético; embalagem em caixa com conteúdo de no mínimo 
200 gramas. 

     

 
Valor total extenso: 

226 FARINHA LÁCTEA:   305,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : farinha láctea, ingrediente farinha trigo, leite 
pó integral, açúcar, sal, características adicionais: contém 
glúten. Pacote com 400g 

     

 
Valor total extenso: 

227 PIMENTA DE CHEIRO:   49,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : IN natura, de primeira, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausencia de sujidads, parasitos e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

228 ABACAXI:   315,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : In natura, de primeira qualidade, madura, 
frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, 
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou 
defeitos, sujidades, parasitos e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

229 BATATA (DOCE):   365,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, lavada, tamanho 
médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície 
externa. 
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Valor total extenso: 

230 PÊRA:   445,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : In natura, de primeira qualidade, maduro, no 
grau máximo de evolução, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação. Com ausência de ferimentos ou defeitos, 
sujidades, parasitas e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

231 TANGERINA:   590,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : In natura, de primeira qualidade, no grau 
máximo de evolução no tamanho médio, aroma e sabor da 
espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequada para o 
consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

232 UVA:   345,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : In natura, de primeira qualidade, madura, no 
grau máximo de evolução, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação. Com ausência de ferimentos ou defeitos, 
sujidades, parasitas e larvas 

     

 
Valor total extenso: 

233 KETCHUP:   470,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionada em caixa tetrapak de 300 
gramas, sabor tradicional, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

234 QUIABO:   160,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade, tamanho médio, 
inteiros, com coloração uniforme, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, 
sujidades, parasitos e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

235 BATATA PALHA:   395,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : fina, seca, crocante, ralada tipo palha,integra e 
frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans, com prazo 
de validade na embalagem, pacote de 500g. 

     

 
Valor total extenso: 

236 RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS:   950,000 GALÃO    0,00 0,00 

 

Especificação : RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: 
MATERIAL ÁGUA MINERAL, TIPO EMBALAGEM 
GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, GASEIFICAÇÃO: SEM 
GÁS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPA LACRE, 
SEM VASILHAME E VALIDADE MINIMA, NORMAS 
TÉCNICAS CONFORME PORTARIA DE CORRELATOS DO 
MINISTERIO DA SAÚDE. 

     

 
Valor total extenso: 

237 ÁGUA MINERAL NATURAL COM GARRAFÃO 
RETORNÁVEL 20L:   133,000 GALÃO    0,00 0,00 

 

Especificação : EMBALAGEM EM GARRAFÃO 
RETORNÁVEL DE 20 LITRO, EM PLÁSTICO HIGIÊNICO, 
COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE 
SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE. O 
PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO 
NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - 
CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

238 LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL M:   980,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Luva de segurança confeccionada em látex 
(borracha natural), superfície lisa. Pulverizada internamente 
com pó de amido, não esterilizada, ambidestra. 

     

 
Valor total extenso: 

239 MARMITEX Nº08:   135,000 PACOTE   0,00 0,00 
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Especificação : Marmitex de alumínio com capacidade de 
850ml com tampa de cartão aluminizado. Caixa com 100 
unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

240 PANELA DE PRESSÃO 10L:   44,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Panela pressão, material alumínio polido, 
capacidade 10 L, características adicionais tampa com 
sistema de fechamento externo. 

     

 
Valor total extenso: 

241 SACO DE RÁFIA/FIBRA 60KG:   560,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Saco de ráfia novo (fibra reforçada, 
capacidade 60kg) 

     

 
Valor total extenso: 

242 ESCUMADEIRA PARA SERVIR G:   235,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Escumadeira de alumínio Fundido em 
coquilha, medindo 30cm. 

     

 
Valor total extenso: 

243 DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL P:   548,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : embalagem de 500 ml, diversos aromas, 
concentrado e perfumado. Desinfetante com alto poder 
germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizante e 
perfumada. Cx c/ 12 und. 

     

 
Valor total extenso: 

244 VASSOURA DE CIPÓ:   1141,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Vassoura, cerdas em cipó, comprimento 
mínimo das cerdas 20 cm, cabo em madeira medindo 
aproximadamente 1,30 m. 

     

 
Valor total extenso: 

245 FÓSFORO:   100,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Fósforo, material corpo madeira, cor cabeça 
vermelha, tipo longo. pacote contendo 10 Unid. 

     

 
Valor total extenso: 

246 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL:   116,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Máscara, tipo antialérgico, tipo uso 
descartável/único, tipo fixação elástico, aplicação em 
cirurgias, características adicionais gramatura 30 g/m², tripla 
camada de filtragem, formato retangular, cor branca. Pacote 
com 100 unid. 

     

 
Valor total extenso: 

247 ALGODÃO HIDRÓFILO:   85,000 EMBALAGE 0,00 0,00 

 

Especificação : Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em 
mantas, material alvejado, purificado, isento de impurezas, 
características adicionais enrolado em papel apropriado, 
esterilidade não estéril, tipo embalagem embalagem 
individual. 500G. 

     

 
Valor total extenso: 

248 CERA LÍQUIDA:   31,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : líquida, incolor, auto brilho com cera de 
carnaúba, parafina resina alcalina solúvel, de polimento, 
conservante, perfumada, 500ml, incolor, caixa c/ 12 unid. 

     

 
Valor total extenso: 

249 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM:   52,000 CAIXA    0,00 0,00 

 
Especificação : Frasco com 1 litro. Cx com 12 frascos. 

     

 
Valor total extenso: 

250 SUCO EM PÓ:   1754,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Preparado sólido para refresco artificial, pct. 
1kg, diversos sabores, confeccionada em plástico resistente, 
contendo no corpo da embalagem identificação do produto, 
marca fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

     

 
Valor total extenso: 

251 COLORÍFICO:   257,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : A base de urucum com mistura de fubá e 
óleos comestíveis, produto original de fabrica. Acondicionado 
em embalagem de 50g, contendo no corpo da embalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido 
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Valor total extenso: 

252 AÇAFRÃO:   200,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de plástico 
resistente de 100g, com informações do fabricante, 
ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem. 

     

 
Valor total extenso: 

253 BARRA DE CHOCOLATE:   130,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Ao leite e amargo, embalagem de 500g. 

     

 
Valor total extenso: 

254 CHOCOLATE GRANULADO:   205,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de 150 g, 
confeccionada em plástico resistente, contendo no corpo da 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido. 

     

 
Valor total extenso: 

255 UVAS PASSAS:   292,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : de primeira qualidade. Com ausência de 
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitas e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

256 BALAS DE FRUTAS:   970,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem plástica de 1Kg , informações do 
fabricante e data de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

257 JUJUBAS:   630,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem de plásticos de 1Kg, informações 
do fabricante e data de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

258 BOMBONS DE CHOCOLATE:   590,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem de plástico de 1kg, informações 
do fabricante e data de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

259 PANELA (CALDEIRÃO) 60L:   51,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Panela, material aluminio, capacidade 60L, 
características adicionais fundo triplo/com alças e tampa, tipo 
caldeirão. 

     

 
Valor total extenso: 

260 PANELA (CALDEIRÃO) 40L:   60,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Panela, material aluminio, capacidade 40L, 
características adicionais fundo triplo/com alças e tampa, tipo 
caldeirão. 

     

 
Valor total extenso: 

261 PANELA (CALDEIRÃO) 27L:   40,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Panela, material aluminio, capacidade 27L, 
características adicionais fundo triplo/com alças e tampa, tipo 
caldeirão. 

     

 
Valor total extenso: 

262 TACHO EM ALUMÍNIO C/ TAMPA:   60,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : cap. 20L, com alças do mesmo material. 

     

 
Valor total extenso: 

263 MOLHO DE MOSTARDA:   175,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Em embalagem de 190g, contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de 
validade. 

     

 
Valor total extenso: 

264 MUCILON DE MILHO:   250,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem de plástico 
resistente de 230g, com informações do fabricante, 
ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem. 
Deve estar seco e bem solto no pacote; não ter manchas de 
cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. 

     

 
Valor total extenso: 

265 PIRULITO:   850,000 PACOTE   0,00 0,00 
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Especificação : Embalagem de plásticos de 1kg, informações 
do fabricante e data de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

266 GORDURA VEGETAL:   80,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : acondicionada em embalagem de 500 
gramas, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, safra, prazo de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

267 MAIONESE:   370,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : em embalagem plástica de 500g, contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de 
validade. 

     

 
Valor total extenso: 

268 CANECÃO DE ALUMÍNIO:   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Valor total extenso: 

     

Total : 0,00 
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ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 83.211.433/0001-13, 

com sede na Rua Pedro Soares, S/N – Bairro: colegial – CEP: 68.639.000, no município de GOIANESIA DO 

PARA, devidamente representado pelo Sr. RIBAMAR FERREIRA LIMA, Prefeito Municipal, CPF/MF Nº 

000.000.000-00, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR, e de 

outro lado à empresa XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, CNPJ no XXXXXXXXXXXXX, com  domicílio 

na Rua  ,  neste  ato representada por  ,  

doravante denominado FORNECEDOR REGISTRADO, vencedora dos itens abaixo, da licitação em epígrafe 

resolvem registrar o seguinte 

 
1 Prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, não podendo ser 

prorrogada; 

2 O Adjudicatário fica ciente de que não há obrigatoriedade, por parte da Administração, em contratar; 

3 Conforme a conveniência da Administração será enviada notificação para assinatura de contrato e 

solicitação de fornecimentos, que deverá ser entregue conforme o edital e seus anexos do PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 03/2020-PMGP; 

4 A beneficiária da Ata de Registro de Preços que não puder manter o preço registrado, deverá 

requerer, justificadamente, ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço a retirada do preço 

registrado antes do pedido de pedido de fornecimento. (Decreto Federal 7.892/13 e suas alterações, 

Decreto 9.488/18). O cancelamento do registro de preço poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovado e justificado, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. Neste caso, as 

licitantes remanescentes, se houver, que fazem parte do cadastro de reserva (anexo desta Ata), 

poderão ser chamadas para fornecer os produtos, desde que o preço registrado encontre-se dentro 

dos praticados no mercado; 

5 A habilitação dos licitantes que compõem o cadastro de reserva será efetuada conforme oque 

dispõem o Decreto Federal 7.892/13 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor 

remanescente, nas hipóteses previstas no mesmo Decreto Federal 7.892/13 e suas alterações, 

Decreto 9.488/18; 

6 Não havendo fornecedores nas condições que tratam os itens 4 e 5 desta Ata ou não havendo 

remanescente no cadastro de reserva, o Órgão Demandante promoverá o cancelamento da Ata. 

7 As empresas que compõe o cadastro de reserva, se houver, estão registradas na forma de Anexo 

desta Ata de Registro de Preços. 

8 Uma vez celebrado o Contrato, não caberá, a contratada, desistência do fornecimento do objeto 

contratado; 

9 O Adjudicatário deve manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, 

ciente de que a cada solicitação serão verificadas as certidões relativas àquelas condições; 

10 A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará é o órgão gestor da presente Ata, não havendo órgãos 

participantes; 

11 Ficam designados para representar a PMGP como órgão gerenciador da presente Ata de Registro de 

Preços e acompanhamento do procedimento administrativo pertinente aos serviços e atividades com 

acompanhamento de saldos das Atas (SRP) advindos do processo em epigrafe, ou outros servidores 

posteriormente designados pela PMGP, o(s) servidore(s) ___________________- Cargo 

_____________________; 

12 As despesas com o pagamento do objeto serão pagas com recursos financeiros da Prefeitura 

Municipal de Goianésia do Pará, oriundos da cessão onerosa, conforme Lei nº 13.885/2019, com 

uso de Dotação Orçamentária que somente será exigida no ato da formalização do contrato ou outro 

documento hábil, conforme disposto no Decreto Federal 7.892/13 e suas alterações, 

Decreto 9.488/18. 

13 A presente Ata de Registro de Preços será regida pelo edital e seus anexos do PREGÃO 

ELETRONICO SRP Nº 03/2020-PMGP, pela Lei Federal Nº 10.520/2002 e Decreto Federal Nº 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
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10.024/2019, Decreto Federal 7.892/13 e suas alterações, Decreto 9.488/18, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, 

Lei Complementar Nº 123/2006 e Lei Complementar Municipal Nº 09/2017 e suas alterações; 

14 Apesar das quantidades estimadas e definidas, os pedidos serão feitos ao longo da vigência da Ata 

de Registro de Preços, de acordo com o interesse da administração pública, não havendo quantidade 

mínima nem obrigatoriedade de combinação de itens; 

15 A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou 

entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta 

e expressa autorização do Gerente da Ata e ainda, com a anuência da Prefeitura Municipal de 

Goianésia do Pará, desde que devidamente comprovada a vantagem após a realização de estudos 

pelos órgãos e entidades não participantes do registro de preços, que demonstre o ganho da 

eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública municipal da utilização da ata 

de registro de preços, conforme estabelecido em ato da autoridade competente, nos termos do 

Decreto Federal 7.892/13 e suas alterações, Decreto 9.488/18. 

 
15.1 O estudo que trata o Item 15, após aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no 

Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará. 

 
16 E por estarem justos e verdadeiros, firmam o presente instrumento, que vai assinado eletronicamente 

por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletrônica), usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do 

contratado (Resolução nº 11.535 e Resolução nº 11.536/TCM, de 2014). 

 

 
GOIANÉSIA DO PARÁ - PA, em ___ de ______________ de _______. 

 
 

___________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARÁ 

CNPJ Nº 
ORGÃO GERENCIADOR 

 
 

   
__________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

                                                                                    CNPJ Nº 
FORNECEDOR REGISTRADO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2020-PMGP QUE 
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANESIA DO PARA E A EMPRESA _______________, 
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 83.211.433/0001-
13, com sede na Rua Pedro Soares, S/N – Bairro: Colegial – CEP: 68.639.000, no município de GOIANESIA 
DO PARÁ, Estado do Pará, devidamente representado pelo Sr. RIBAMAR FERREIRA LIMA, Prefeito 
Municipal, CPF/MF Nº 000.000.000-00, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada 
 CONTRATANTE e a empresa __________________, com sede à ______________, bairro ______, 
inscrita no CNPJ/MF sob o Nº _________, doravante denominada CONTRATADA, representada nesta ato 
pelo Sr. ____________, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF Nº ___________ e do RG Nº 
_________ SSP/PA, residente e domiciliado à _______________, bairro ____________, na cidade de 
__________, tendo como respaldo o resultado final do Processo Licitatório, autuado na modalidade Pregão 
Eletrônico (SRP) Nº 03/2020-PMGP, que gerou a Ata de Registro de Preços nº _____/2020-CPL, têm entre 
si justo e contratado o objeto, conforme descrito no ANEXO II – OBJETO, do edital, nos termos da proposta 
da CONTRATADA, feita na sessão da referida LICITAÇÃO, o qual passa a ser parte integrante deste e 
mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, do inteiro conhecimento das partes contratantes, que 
aceitam e se obrigam a cumprir integralmente: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente, a eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAIS, 

MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA TODAS AS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESCRIÇÃO DOS ITENS 
 

2.1 O objeto deste Contrato compreende as especificações técnicas mínimas de acordo com o Anexo II 

do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2020-PMGP; 

2.2 Os itens e quantidades abaixo foram extraídos da Ata de Registro de Preços Nº XX/2019-CPL,firmada 

em _____ de______e 2020. 

 
ITEM DESCRIÇÃO - MARCA / - MODELOFABRICANTE UNID QNTD VL. UNIT. VL. TOTAL 

      

 
CLÁUSULA TERCEIRA: FORMA E PERÍODO DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

3.1 A entrega dos objetos será feita de forma parcelada ou total, mediante solicitação da PMGP, durante 

os 12 (doze) meses. 

3.2 Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em desacordo ou conflitante 

com quaisquer especificações descritas na Proposta de Preços; 

3.3 Todas as despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da empresa. 

3.4 A empresa CONTRATADA deverá estar apta a iniciar a execução do contrato em até 05 (cindo) dias 

após a assinatura do contrato. 

 

3.5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 

3.5.1 Arcar com quaisquer benefícios aos seus empregados, mantendo-os identificados e 

uniformizados quando da execução do fornecimento, substituindo imediatamente 

aquele que for considerado inconveniente à boa ordem e normas, justificadamente; 

3.5.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, encargos sociais, impostos, exames médicos dos seus 
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empregados, além das decorrentes do cumprimento das obrigações trabalhistas, 

taxas, impostos, sem qualquer ônus a PMGP; 
  

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

decorrentes de culpa ou dolo dos seus empregados no fornecimento dos produtos, 

indenizando os danos motivados; 

3.5.4 Manter compatibilidade com as obrigações assumidas e prestar todos os 

esclarecimentos que forem solicitados pelo Setor Administrativo, durante todo o 

período de vigência do contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

Caberá a CONTRATANTE: 

 
4.1 Facilitar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, ao(s) local(is) 

de entrega do objeto; 

4.2 Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

4.3 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o cumprimento do objeto, de 

acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital. 

4.4 Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal. 

4.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 

contratuais. 

4.6 Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto, podendo recusar 

aqueles que não estejam de acordo com os termos do Contrato. 

4.7 Proporcionar todos os meios ao seu alcance para o cumprimento do objeto, de acordo com o termo 

de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital a cargo da licitante 

vencedora. 

4.8 Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar as obrigações do licitante vencedor, por intermédio dos 

servidores designados pela administração para fiscalizar o contrato ou por outros especificamente 

designados para este fim. 

4.9 Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante vencedor. 

4.10 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos 

empregados da(s) licitante(s) vencedora(s); 

4.11 Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário; 

4.12 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

4.13 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

4.14 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

fornecimentos, fixando prazo para a sua correção; 

4.15 Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

4.16 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE, por intermédio do servidor designado para fiscalizar o 

contrato, reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre o cumprimento do objeto e 

ainda, aplicar multa ou rescindir o Contrato, caso a CONTRATADA desobedeça a quaisquer das Cláusulas 

estabelecidas neste Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE, por intermédio do servidor designado para fiscalizar o 

contrato, fará a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, devendo fazer anotações e 
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registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Caberá à CONTRATADA: 

 

5.1 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações e demais documentos 

fornecidos pelo CONTRATANTE e as cláusulas do Contrato; 

5.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto de acordo com o 

termo de referência, anexo I e objeto, anexo II, partes integrantes do Edital, objeto do contrato, 

inclusive frete, embalagens, seguro e eventuais perdas e danos; 

5.3 manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições, de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.4 Cumprir o objeto de acordo com o termo de referência – anexo I e objeto - anexo II, partes 

integrantes do Edital; 

5.5 Comunicar a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas que antecede o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 

do objeto no prazo; 

5.6 Cumprir as condições de fornecimento do objeto de acordo com o termo de referência e com 

objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital. 

5.7 Responsabilizar-se pelo fornecimento, Objeto - Anexo II, do edital, dentro dos padrões dos órgãos e 

institutos oficiais responsáveis pela aferição dos padrões mínimos de uso e consumo; 

5.8 Prestar o fornecimento no prazo estipulado, de acordo com o termo de referência e com objeto, 

anexos I e II, partes integrantes do Edital; 

5.9 Responsabilizar pela qualidade do fornecimento executado de acordo com o termo de referência e 

com objeto, anexos I e II, partes integrantes do presente contrato; 

5.10 Entregar o objeto de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes 

integrantes do Edital, acompanhados de nota fiscal; 

5.11 Possuir seguro contra acidentes de toda a estrutura, de terceiros e de vida dos profissionais 

envolvidos, no momento do cumprimento do objeto; 

5.12 Na hipótese da CONTRATADA não obedecer a obrigação anteriormente estabelecida, responderá 

isoladamente por todas as situações de sinistro, ocorridas com o objeto, com terceiros, bem como se 

responsabilizará pela substituição do objeto no período estipulado nos anexos do edital e deste 

contrato; 

5.13 Responder por quaisquer danos pessoais, materiais e morais ocasionados por seus empregados 

durante suas idas ao local de entrega, ou durante o cumprimento do objeto designado pela 

CONTRATANTE; 

5.14 A Contratada não poderá subcontratar, transferir a terceiros o objeto do Contrato, no todo ou em 

parte, o objeto do presente Contrato, sob pena de rescisão; 

5.15 Não CAUCIONAR ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 

anuência do CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual; 

5.16 Informar ao CONTRATANTE quaisquer danos causados ao Patrimônio do Município ou em quaisquer 

de seus bens; 

5.17 Responsabilizar-se pelos prejuízos de quaisquer naturezas causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou de terceiros, originados direta ou indiretamente pela execução deste Contrato, 

inclusive por culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, prepostos ou 

representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento, a preços atualizados, dentro de 30 

(trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do 

prazo estipulado, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da 

fatura a vencer ou cobrar em juízo; 

5.18 Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, apresentando a referida documentação quando do momento do pagamento de valores 



          
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº - Colegial – Goianésia do Pará – PA 

 
 

61 

referentes a este contrato; 

5.19 Cumprir durante a vigência deste Contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, 

vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado; 

5.20 Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, 

em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhada da respectiva 

nota fiscal; 

5.21 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

licitação. 

5.22 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

5.23 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho no menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

5.24 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.25 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 

Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

5.26 A Contratada obriga-se além daquelas exigidas na Lei 8.666/93 em: 

 
5.26.1 Cumprir fielmente as normas estabelecidas no Termo de Referência, de forma que os 

materiais sejam entregues em perfeito estado e condições, executando-os sob sua 

inteira e exclusiva responsabilidade; 

5.26.2 Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as especificações constantes no 

Termo de Referência, no Objeto, Anexos I e II do Edital, e na sua proposta; 

5.26.3 Obedecidos aos critérios e padrões de qualidade pré-determinados; deverá ser 

observado o critério definido pela Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, para a 

entrega do objeto; 

5.26.4 Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o 

objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, 

transporte, mesmo após de ter sido recebido definitivamente; 

5.26.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à 

Administração Pública, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos 

prazos previstos em Lei; 

5.26.6 Nos preços ofertados deverão estar incluso todos os impostos, taxas, fretes e demais 

custos provenientes da entrega do objeto; 

5.26.7 Utilizar, em todas as fases, fornecimento, descarregamento, conferência e entrega, 

ferramentas, materiais e mão-de-obra qualificada; 

5.26.8 Apresentar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em 

tudo o que se relacionar com o fornecimento do objeto da aquisição; 

5.26.9 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes 

de danos seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, 

obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigida por força de lei, ligadas ao 

cumprimento do presente Contrato. 

5.26.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
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Constituem igualmente obrigações do contratado: 

6.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante; 

6.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus empregados quando da execução do objeto do contrato ou em conexão com ele; 

6.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução 

do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

6.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

deste Pregão. 

6.5 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do cumprimento do 

objeto, de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do 

Edital, tais como: 

 
a) salários; 

b) seguros de acidentes; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 
6.6 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à contratante, nem poderá onerar o objeto deste 

Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

7.1 Ficam designados para cumprir as atribuições de representar a PMGP no acompanhamento do 

procedimento administrativo, fiscalização e execução de contratos advindo do processo em epigrafe 

ou outros servidores designados para esse fim, nos termos do Art. n.º 67 da Lei n.º 8.666/98, de 

acordo com as especificações expressas no Edital e em seus anexos os servidores indicados abaixo: 

 
NOME:__________________ - CARGO:_______________ 

 
CLÁUSULA OITAVA: DA ORIGEM DOS RECURSOS 
 

8.1 As despesas com o pagamento do objeto serão pagas com recursos financeiros da Prefeitura Municipal 

de Goianésia do Pará, oriundos da cessão onerosa, conforme Lei nº 13.885/2019, com uso das 

Dotações Orçamentárias:  -  , Elemento de despesas: 4.4.90.52.00- 

Equipamentos e Material Permanente. 
 

CLÁUSULA NONA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

9.1 Importa  o   presente   contrato   em  R$      

 
(  ), conforme 
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quantidades e valores extraídos da Ata de Registro de Preços Nº XX/2020-CPL oriunda do Pregão 

Eletrônico SRP Nº 03/2020-PMPG , sendo o pagamento efetuado pela Secretaria Municipal de 

Finanças, em até 30 (trinta) dias, por intermédio de emissão de cheque, crédito em conta corrente da 

adjudicatária, mediante a apresentação de Nota Fiscal, emitida de acordo com a legislação fiscal 

vigente e devidamente atestada, desde que não haja documentos a regularizar ou entregar. 

9.2 A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato 

da atesto, caso o fornecimento não estiver de acordo com a Especificação apresentada e aceita 

anteriormente; 

9.3 A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 

9.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, condicionado a apresentação da regularidade jurídica, fiscal, trabalhista ou 

previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso 

de pagamento; 

9.5 O CONTRATANTE se obriga a pagar exclusivamente pelo objeto deste contrato, até o limite 
superior, não incorrendo em qualquer pagamento a não utilização plena do objeto contratado. 

9.6 Sem qualquer ônus para a Contratante, ou incidência em mora, não será efetuado qualquer 

pagamento à Contratada, decorrentes do contrato: 

 
I - ANTES: 

 
a) da apresentação e da aceitação do documento de cobrança; 

b) de atestada pelo órgão requisitante a conformidade do fornecimento prestado; 

c) da liquidação prevista na Lei 4.320/64, conforme disposto no artigo 40, XIV, ”a”, da Lei 

8.666/93. 

 

II - ENQUANTO HOUVER PENDÊNCIA RELATIVA: 

 
a) à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

b) à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou 

regulamentar; 

c) à regularidade fiscal. 

 
9.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será 

atualizado financeiramente desde a data de pagamento definida no item 1, desta cláusula, até a data 

do efetivo pagamento e será de 6% a (seis por cento ao ano), pro rata tempore, mediante a aplicação 

da seguinte fórmula: 

 
EM = [(0,005/30) x N] x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

0,005 = corresponde a relação entre a taxa de juros moratórios de 0,5% mensal e o n.º 100 

(0,5/100); 

30 = número de dias do mês civil 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e VP = 

Valor da parcela em atraso. 

 

9.8 À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificação, após o que a 

fiscalização procederá na forma estabelecida neste item. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES 
 

10.1 O atraso injustificado na execução ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato 
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sujeitará a(s) licitante(s) vencedora(s) à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por 

ocorrência sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

consecutivos, uma vez comunicada oficialmente. 

10.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município de Goianésia do Pará poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

 

10.2.1 Advertência; 

10.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial. 

10.2.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do Município de Goianésia do Pará, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 

10.3 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, garantido o direito prévio o contraditório à ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, a licitante que: 

 
10.3.1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 

10.3.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 

10.3.3. Apresentar documentação falsa; 

10.3.4. Causar o atraso na execução do objeto; 

10.3.5. Não mantiver a proposta; 

10.3.6. Falhar ou fraudar na execução do objeto; 

10.3.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.3.8. Declarar informações falsas; e 

10.3.9. Cometer fraude fiscal. 

 
10.4 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades 

tratadas na condição anterior: 

 

10.4.1 Pelo fornecimento do bem em desconforme com o especificado e aceito; 

10.4.2 Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Contrato. 

 
10.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município 

de Goianésia do Pará, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens 

10.2 a 10.4. 

10.6 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Município de Goianésia do 

Pará ou a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

10.7 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei nº 8.666/1993, incluída a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas 

e danos causados ao CONTRATANTE, bem como as sanções previstas na Lei Federal nº 

12.846/2013. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA/VALIDADE 
 

11.1 Todos os produtos deverão ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação. 

11.2 O objeto, ou sua parcela, executado com as especificações ou divergências da proposta deverá ser 

objeto de revisão em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da comunicação feita pela Contratante. 

11.3 A garantia deverá ser prestada pela Contratada, que se responsabilizará pela substituição, remoção e 

devolução dos equipamentos, no local indicado pela Contratante, inclusive frete, seguro e demais 

despesas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO REAJUSTE 
 

12.1 O objeto desta licitação não poderá sofrer reajuste. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO PRAZO DA VIGÊNCIA 
 

13.1 O presente contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, conforme disposto no caput do artigo 57, da Lei Nº 8.666/93, até 31 de dezembro do 

exercício financeiro correspondente; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO 
 

14.1 A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato por parte da CONTRATADA, 

assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de 

ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo do disposto na 

Cláusula Nona; 

14.2 RESCISÃO UNILATERAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Ficará o presente Contrato rescindido, 

mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

 

14.2.1 O não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas contratuais; 

14.2.2 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do objeto no(s) prazo(s) estipulado(s); 

14.2.3 Atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega dos bens contratados; 

14.2.4 A subcontratação do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato; 

14.2.5 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 

14.2.6 Cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas na forma do 

parágrafo 2º da Cláusula Quarta deste Contrato; 

14.2.7 Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

14.2.8 Dissolução da Sociedade ou falecimento do CONTRATADO; 

14.2.9 Alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 

juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 

14.2.10 Protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que 

caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 

14.2.11 Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se 

refere o Contrato; 

14.2.12 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução deste Contrato. 

 

14.3 RESCISÃO BILATERAL - Ficará o presente Contrato rescindido por acordo entre as partes, desde 

que haja conveniência para a Administração, nos casos dos incisos XIII a XVI, do artigo 78, da Lei nº 

8.666/93, atualizada. 

14.4 De conformidade com o § 2º, do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, atualizada, quando a rescisão ocorrer 

com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, 

será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 

a: 

 

14.4.1 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

14.4.2 Pagamento do custo de desmobilização. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA ALTERAÇÃO 
 

15.1 Este Contrato poderá ser alterado através de Termos Aditivos, na ocorrência de quaisquer dos fatos 

estipulados nos artigos 58, inciso I, e 65, da Lei Nº 8.666/93, atualizada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RECONHECIMENTO DE DIREITOS 
 

16.1 A CONTRATADA declara conhecer a aceitar as prerrogativas conferidas a CONTRATANTE pela Lei 

Federal Nº 8.666/93, nos casos de rescisão administrativa prevista no art. 77 daquela previsão 

normativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 

17.1   O presente contrato vincula-se ao EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2020-PMGP e à 

proposta do contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

18.1 O equipamento entregue deverá ser de primeiro uso, devendo constar, todos os manuais (manual de 

operação e de manutenção básica; manual de serviço e reparação do equipamento em oficina; 

catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica com desenho 

e/ou foto de todos os seus itens de reposição) relacionados ao bem objeto deste Contrato; suas 

especificações, sob pena de ser recusado o seu recebimento. Não serão admitidos, para efeito de 

recebimento, materiais que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer especificações 

descritas na Proposta de Preços; 

18.2 A empresa deverá, obrigatoriamente, apresentar a indicação de marca/modelo em sua proposta; 

18.3 O equipamento entregue deverá ter versão tecnológica recente, observando-se rigorosamente as 

características especificadas, vir acompanhadas do Certificado de Garantia do Fornecedor e todos os 

acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. 

18.4 As despesas com o frete, transporte, e demais custos advindos da entrega do bem nos locais 

indicados por representantes da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, correrão por conta da 

contratada, ficando a cargo da mesma, ainda, as despesas com remoção do equipamento caso tenha 

que ser substituído; 

18.5 Os equipamentos, bem como seus acessórios, componentes e ferramentas auxiliares exigidos 

deverão ser fornecidos novos e dentro das regulamentações e das normas da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, INMETRO e demais, sendo que os itens considerados inadequados, 

inferior qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão devolvidos e o pagamento ficará 

suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo prazo de reposição, a critério do Contratante, 

poderá ser renovado, sem prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial; 

18.6 Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei Nº 8.078, de 11/09/1990, a apresentação do 

equipamento deverá assegurar informações claras precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 

as características, marca, procedência, número do lote, qualidade, quantidade, composição, prazo de 

validade e outros, bem como o (s) risco (s) que apresenta (m) a saúde e a segurança dos usuários, 

quando for o caso. 

18.7 Cumprir e fazer cumprir, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostos no EDITAL DO 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 03/2020-PMGP e em seus anexos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO INSTRUMENTO 
 

19.1 O presente instrumento não poderá ser, no todo ou em parte, objeto de cessão ou transferência. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO 
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20.1 As partes signatárias elegem, com exclusão de qualquer outro, o Foro da Comarca de Goianésia do 

Pará, estado do Pará, para a solução de controvérsias ou litígios decorrentes deste CONTRATO. 

20.2 E por estarem justos e contratados, firmam este instrumento contratual, que vai assinado 

eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletrônica), usando o e-CPF do 

contratante e o e-CNPJ do contratado (Resolução nº 11.535 e Resolução nº 11.536/TCM, de 2014). 

 

Goianésia do Pará (PA), _____ de ....................... de ______ . 
 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE  CONTRATADO 
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