EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2020
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA, através da Comissão Permanente de
Licitação/CPL, designada pela Portaria n.º 003/2020 de 06 de janeiro de 2020, neste ato denominada
COMISSÃO, e o pregoeiro, designado pela Portaria n.º 002/2020, de 06/01/2020, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, de interesse da Secretaria de Administração, Sec. de Saúde, Sec. de
Educação e Sec. de Assistência Social, conforme descrito neste edital e seus anexos, e em
conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas alterações,
Decreto Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93
com suas alterações, bem como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas
alterações Lei Complementar nº 147/2014.
A sessão pública de realização do Pregão terá início às 14:00 horas do dia 27 de
fevereiro de 2020, devendo os envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação de
Habilitação para o objeto definido neste edital e respectivos anexos serem entregues na Comissão
Permanente de Licitação/CPL, situada na Rua da Assembleia de Deus, 06, Centro, neste município,
na data e horário acima mencionados.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento
de gêneros não perecíveis para atender a demanda de diversas secretarias do município, nas
quantidades e especificações constantes no Anexo I e seus respectivos itens deste edital.
1.2. O valor estimado, objeto desta licitação, encontra-se definido no ANEXO I deste edital.
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível com
o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostas, constantes deste edital e seus anexos.
2.2. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006
e alterações da Lei complementar n.º 147/2014 em que deverá ser comprovada mediante
apresentação de Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, ratificando não haver
nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da referida lei. A não entrega desta declaração
indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar n.º
123/2006 e LC nº 147/2014.
2.2.1. A declaração em questão deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação/CPL
logo no início da sessão de abertura, juntamente com o credenciamento, antes e separadamente dos
envelopes (Proposta e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º
123/2006 e LC nº 147/2014.
2.3. A participação na licitação importa total e restrita submissão dos proponentes às condições deste
Edital.
2.4. Não será admitida a subcontratação.
2.5. Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país, empresas que possuam, entre seus
sócios, servidor da Prefeitura Municipal de Brejo e Areia - MA, bem como aqueles que tenham sido

declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com
suspensão do direito de licitar e contratar pela Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 - O credenciamento far-se-á, por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos de assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
3.2 - A abertura da sessão iniciar-se-á pontualmente no horário marcado no preâmbulo do edital.
Inicialmente pelo credenciamento dos licitantes presentes, pelo pregoeiro ou equipe de apoio, não
mais sendo admitido a entrada de novos proponentes após abertura da sessão.
3.3 - Na ausência do credenciamento, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantidas
o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados pessoalmente
pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes
distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas
partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, os seguintes
dizeres:
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA
PREGÃO N.º 10/2020
ABERTURA DIA 27/02/2020, ÁS 14:00
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA
PREGÃO N.º 10/2020
ABERTURA DIA 27/02/2020, ÁS 14:00
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
4.2. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse
do licitante e os documentos que a instruírem será pública, dirigida por um pregoeiro e realizada de
acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002 e o Decreto Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicandose subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, com suas modificações e em
conformidade com o disposto neste edital e seus anexos, no local e horário já determinado.
4.3. No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio
de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV,
artigo 11, do Decreto Federal nº 3.555/2000, e para a prática dos demais atos do certame, conforme
item 3 deste Edital.
4.4. Não será admitida a entrega de apenas um envelope, procedendo-se, em seguida, à abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços, que serão conferidas e rubricadas.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do
licitante, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou

entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do
licitante proponente, conforme consta no Anexo I, devendo conter o seguinte:
a) Número do Pregão e o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem
como dados bancários (nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de
pagamento);
b) Descrição detalhada do(s) item(ns) cotado(s), em conformidade com as especificações contidas
no ANEXO I, com indicação do número do item, unidade, quantidade e marca.
c) Valor unitário e total dos itens e, por fim, o valor global de cada lote, em algarismo e por extenso,
em real, com, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, prevalecendo este último em caso
de divergência, sendo, ainda, considerado preço fixo e irreajustável;
d) O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua entrega.
e) Prazo de entrega dos materiais: parceladamente, conforme solicitação e necessidade da
Contratante.
f) O Prazo para fornecimento objeto desta licitação serão executados até 31 de dezembro de 2020,
obedecendo os prazos e as datas de execução contidas no anexo I, deste edital.
g) Indicação dos dados bancários (nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins
de pagamento);
h) Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, profissão, números do CPF e
Carteira de Identidade e cargo na empresa.
5.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente
cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos,
a esse ou a qualquer título, devendo os serviços e materiais serem executados e fornecidos sem
quaisquer ônus adicionais.
5.3. Caso o prazo de que trata o item 5.1, letra “e”, não esteja expressamente indicado na proposta, o
mesmo será considerado o prazo estabelecido no Edital.
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação
ao prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus
termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros.
5.5. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
5.6. Os licitantes que apresentarem os valores dos lotes acima do valor estimado serão
automaticamente desclassificados.
6. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
6.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o pregoeiro e sua equipe de
apoio classificarão o Licitante autor da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, e todas aquelas
apresentadas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquelas de menor valor, dispostos em
ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances
verbais.
6.3. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços em conformidade

com o definido no subitem anterior, o pregoeiro fará a classificação das melhores ofertas, até o máximo
de três, colocadas em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os
representantes legais das licitantes participem, também, da etapa de lances verbais, conforme o
disposto nos incisos VII, do artigo 11 do Decreto Federal nº 3.555/2000.
6.4. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais
e sucessivos, de valores distintos e decrescentes de classificação.
6.5. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, devendo ser,
obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances de valores iguais.
6.6. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado,
para efeito de ordenação das propostas.
6.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço global e o respectivo valor estimado pela Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA,
para o serviço.
6.8. Em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, para as
microempresas e empresas de pequeno porte, será observado o seguinte:
6.8.1. Nas licitações, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte.
6.8.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor
preço.
6.8.3. Ocorrendo o empate 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.
6.8.4. 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.
6.8.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 6.8.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
subitem 6.8.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
6.8.6. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei Complementar
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.8.7. O disposto nos subitens 6.8.3 e 6.8.5 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão
à sua firma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas
respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da
sociedade (art. 72, da LC 123/2006).
6.10. As preferências e prazos de que tratam os itens 6.8 e 6.9, instituídos pela LC 123/2006, não se
aplicarão ao presente pregão se dele participarem apenas microempresas e empresas de pequeno
porte, indistintamente. Também não se aplicarão os termos da LC 123/2006, na fase de disputa de
lances, se a partir dela participarem apenas ME’s e EPP’s indistintamente.
6.11. Ordenamento das empresas por preço;

6.12. Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor,
devendo o pregoeiro decidir motivadamente a respeito;
6.13. Negociação direta com o proponente de menor proposta, para a obtenção de melhor preço, se
for o caso;
6.14. Caso se torne necessário, o pregoeiro adotará, como critério para desempate, o sorteio, a ser
realizado na mesma sessão;
6.15. Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço,
passando para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não
atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido;
6.16. Aclamação do licitante vencedor;
6.17. Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para
que seja obtido preço mais reduzido para o objeto cotado.
6.18. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato.
6.19. Em cumprimento ao artigo 43, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, para as
microempresas e empresas de pequeno porte, será observado:
6.19.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.19.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
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 de acordo com alteração trazida pela
Lei Complementar nº 147/2014.
6.19.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.20. Vistas e rubricadas pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas
participantes todas as propostas, os documentos de habilitação do vencedor e os envelopes de
habilitação remanescentes;
6.21. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se
houver manifestação positiva nesse sentido;
6.22. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
6.23. O licitante vencedor deverá, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
formalização e definição da proposta no pregão, entregar por escrito, proposta definitiva de preços
julgada vencedora, nos mesmos moldes requeridos neste Pregão, contendo expressamente os preços
ofertados no pregão, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada,
sem prejuízo das sanções estabelecidas em lei.
6.24. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
em que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro, pelos componentes da equipe de apoio e licitantes
presentes.

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente
fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 4.1 deste edital.
7.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta,
procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
7.3. A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a documentação
comprobatória da necessária qualificação devidamente autenticada em cartório ou antecipadamente
por esta Comissão mediante apresentação dos originais para confronto em até 24 horas da data
marcada para a abertura do mencionado envelope compreendendo as seguintes documentações:
7.3.1. Relativo à Habilitação Jurídica:
a) Cédula de Identidade, CPF e comprovante de endereço do representante legal da empresa.
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
d) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
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;
7.3.2. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), atualizada com emissão, no
máximo, de 90 (noventa) dias pela Internet.
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede
ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da licitante, mediante a:


Certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) com informações da situação do
sujeito passivo quanto aos Tributos Federais, administrados pela Secretaria da Receita
Federal e pela Dívida Ativa da União;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante a:


Certidão Negativa de Débitos;



Certidão Negativa da Dívida Ativa.

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a:


Certidão Negativa de Débitos;



Certidão Negativa da Dívida Ativa.



Alvará – Licença para Localização e Funcionamento.

f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de:


FGTS - Certidão de Regularidade do FGTS (CRF).

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
7.3.3. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, de acordo com o inciso II do artigo 31
da Lei 8.666/93.

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; Jurisprudência
Vinculada
7.3.4. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:
a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
comprovando que a licitante forneceu ou está fornecendo os produtos do gênero solicitado neste Edital.
b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, para as empresas
com sede no Estado do Maranhão, em atendimento ao Decreto Estadual Nº 21.040, de 17/02/2005.
c) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, nos
termos do Anexo III, se o empregador for pessoa jurídica, ou nos termos do Anexo IV, se o empregador
for pessoa natural.
d) Declaração, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, na forma § 2º
do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, e de que não existe pedido de Falência ou Concordata contra a
empresa, assinada por Sócio, gerente, dirigente, proprietário ou procurador, devidamente identificado,
nos termos do Anexo II deste Edital.
e) Declaração de localização e funcionamento, ou seja declara que a empresa dispõe de escritório
dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.
7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Brejo
de Areia - MA, ou por órgão da Administração Federal ou de outros Estados, da Administração direta
ou indireta, substituirá os documentos enumerados nos subitens 7.3.1, “a” e “b”, obrigando-se a
licitante a apresentar o referido certificado acompanhado da declaração de inexistência de fato
Impeditivo da sua Habilitação, conforme o modelo do Anexo II deste edital.
7.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada através de Cartório competente, ou por esta CPL, com antecedência de
24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura dos envelopes, mediante a apresentação
dos originais para confronto.
7.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

7.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste edital e seus anexos poderá o pregoeiro considerar o proponente inabilitado.
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
8.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e
nos prazos previstos no artigo 12 do Decreto Federal nº 3.555/2000, devendo ser entregue diretamente
na CPL, na Rua do Limão, 109 - Centro.
8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do
certame.
8.2. Caberá o pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
9. DOS RECURSOS
9.1. Dos atos do pregoeiro neste processo licitatório poderá o licitante, ao final da sessão pública,
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a
síntese das suas razões de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão deste
Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao
vencedor.
9.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo de 03
(três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de:
a) Julgamento das Propostas;
b) Habilitação ou Inabilitação da licitante.
9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos
concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contra-razões também em 03 (três) dias
úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.5. Em não havendo recurso, o pregoeiro fará imediatamente a adjudicação do objeto ao vencedor.
9.6. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se
acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.7. Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à
consideração da Secretária de Planejamento e Gestão, que proferirá decisão definitiva antes da
homologação do procedimento.
9.8. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Secretária
de Planejamento e Gestão poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação
com a (s) licitante (s) vencedora (s).
10. DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. Os produtos, objetos desta licitação serão entregues em etapa parcelada, conforme solicitação
da Contratante, obrigatoriamente, no almoxarifado da Prefeitura ou em local informado pelo solicitante.

10.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Prefeitura Municipal de Brejo de Areia
- MA convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05(cinco) dias, assinar o contrato,
sob pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei
8.666/93.
10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
administração.
10.4. É facultado a administração quando a convocada não assinar o contrato no prazo e condições
estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos
preços, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei
8.666/93.
10.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento total da assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.
10.6. Todas as condições para execução do objeto deste Pregão, encontram-se estabelecidas no
instrumento de Contrato, Anexo V deste Edital, firmado diante das normas estabelecidas no Edital e
seus Anexos e pela Lei nº. 8.666/93, para o referido ajuste.
10.7. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões de material que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
do contrato de acordo com Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93.
10.8. O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá vigência de até 31 de dezembro de
2020, contados de sua assinatura, obedecendo os prazos e as datas de execução contidas no anexo
I.
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, de acordo com
a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
11.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com as respectivas quantidades fornecidas com preço
unitário e total.
11.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.
11.4. A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA reserva-se o direito de recusar o pagamento se,
no ato da atestação, os produtos entregues não estiverem de acordo com a especificação apresentada
e aceita.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Se o proponente vencedor não retirar a Nota de Empenho ou não aceitar ou, ainda, se recusar
injustificadamente a assinar o instrumento contratual, a sessão será retomada e os demais licitantes
chamados na ordem de classificação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:
12.1.1. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA por prazo não superior a dois anos e;
12.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
12.2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura
Municipal de Brejo de Areia - MA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as

seguintes sanções:
12.2.1. Advertência.
12.2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo
com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total
da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados
oficialmente.
12.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial.
12.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Brejo de Areia - MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
12.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no subitem anterior.
12.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar a
contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
12.4. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos
pela Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
12.5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por
parte do adjudicatário, na forma da lei.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A despesa relativa a este Pregão deverá ocorrer à conta das seguintes dotações orçamentárias:
02 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 03 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0020 2004 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNC. ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 04 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS
02 04 04 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0020 2008 0000 MANUT. ATIV. SEC. AGRICULTURA E PRODUÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 04 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS
02 04 04 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0020 2009 0000 MANUT. ATIV. DEPT. INFR-ESTRUTURA E DESENV. RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 05 SEC. DE EDUCAÇÃO
02 05 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 Educação
12 122 Administração Geral
12 122 0120 2022 0000 MANUT. DA SEC. EDUC. CULT. DESPORTO E LAZER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 08 SEC. DE SAÚDE
02 08 08 SEC. DE SAÚDE
10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 122 0090 2067 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 10 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 Administração
04 122 Administração Geral
08 122 0050 2059 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. AÇÃO E BEM-ESTAR SOCIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2 06 06 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27 Desporto e Lazer
27 122 Administração Geral
27 122 0020 2087 0000 MANUT. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 12 SEC. DE FINANÇAS
02 12 12 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0270 2073 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 14 SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA
02 14 14 SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA
20 Agricultura
20 122 Administração Geral
20 122 0212 2085 0000 MANT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 15 SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
02 15 15 SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
18 Gestão Ambiental
18 122 Administração Geral
18 122 0020 2086 0000 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02 16 SEC. DA MULHER
02 16 16 SEC. DA MULHER
14 Direitos da Cidadania
14 122 Administração Geral
14 122 0020 2088 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DA MULHER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3 FUNDEB
02 PODER EXECUTIVO
02 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
02 07 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB
12 361 0126 2043 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
02 PODER EXECUTIVO
02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 09 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 122 0090 2048 0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde – FMS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
02 PODER EXECUTIVO
02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 11 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 243 0005 2078 0000 FUNCION.DO CONSELHO DO FUND. MUNICIPAL DE ASSIST.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O presente edital e seus anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores, farão parte
integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
14.2. É facultada o pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
14.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA o direito de no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
14.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.5. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
14.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
do pregoeiro em contrário.
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.
14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
14.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
14.10. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia
da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.
14.11. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n.º
10.520/2002 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.
14.12. O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de BREJO DE AREIA, sito à Rua da Assembleia de Deus, nº 06, Centro, BREJO DE AREIA – Ma, no
horário de 8:00 as 12:00 horas. Onde poderão ser consultados gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Na retirada do edital o licitante deverá declarar o endereço em que recebe notificação

e comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao
endereço fornecido.
14.13. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação

ANEXO III – Modelo de Declaração de Pessoa Jurídica
ANEXO IV – Declaração de Localização e Funcionamento
ANEXO V - Minuta do Contrato de Fornecimento
ANEXO VI – Modelo da Proposta
Brejo de Areia - Ma, 10 de fevereiro de 2020

__________________________________________
Evandro Sousa Barbosa
Pregoeiro Oficial

PREGÃO N.º 10/2020
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: O presente Termo de Referência trata da Contratação de empresa especializada para
fornecimento de gêneros não perecíveis para atender a demanda de diversas secretarias.
2. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente contratação para o bom funcionamento de todos os órgãos
municipais.
3. PREÇO: Os licitantes deverão apresentar planilhas de custos contendo valor unitário de cada produto
e valor global, já incluídos todos os custos sejam, qual for o seu título e natureza.
4. RECEBIMENTO: Os produtos serão recebidos e atestados pelo almoxarifado municipal.
5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: A entrega dos produtos será efetuada parceladamente, no prazo
máximo de 04 (quatro) dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela
secretaria, no almoxarifado da prefeitura.
6. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Em função da natureza do objeto, será realizada a modalidade
Pregão Presencial, conforme determina a Lei nº 10.520/02
7. ESTIMATIVA DE CUSTOS GLOBAL: Estima-se o valor global de R$ 482.390,43 (quatrocentos e
oitenta e dois mil trezentos e noventa reais e quarenta e três centavos)
8. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:
LOTE I– SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
Achocolatado em pó instantâneo lata c/ 500 gramas caixa
1
com 30 unidades
Açúcar refinado pacotes com 1kg, apresentando coloração
uniforme, sabor característico, isento de materiais ferrosos,
2
parasitas, detritos de animais ou vegetais, odores estranhos,
sendo embalagem resistente de polietileno, fardo com 30 kg.
Adoçante dietético líquido (aspartame), 100ml, referência
3
Zero Cal ou similar em qualidade Pct com 12 unidades
Arroz agulhinha tipo 01 longo constituído de grãos inteiros
com teor umidade máxima de 15%, isento de sujidades e
4
materiais estranhos, acondicionado em fardo com 30
pacotes de 01 kg.
Azeitona verde em conserva, frasco com 200g caixa com 24
5
unidades
Aveia em flocos finos, embalagem com 200g. caixa com 48
6
unidades
7
Biscoito Cream Cracker pct c/ 400gm Caixa com 20 pacotes
8
Biscoito doce. Caixa com 20 pacotes de 400g.
Café torrado e moído de primeira qualidade (acondicionado
em Pacotes de 250 gramas.), empacotado a vácuo puro,
9
embalagem Aluminizada, prensado, almofadada, contendo
características de aspecto, cor, odor e sabor próprios. Fardo
com 20 pacotes.
Condimento – tempero completo s/ pimenta pote de 300g
10
caixa com 10 unidades
Copo de vidro liso – copo alto, tipo long drink, dimensões: 7
11 cm de diâmetro e 15 cm de altura, com variação admitida de
± 3 cm. Caixa com 12 unidades
Copo descartável para café de 50ml, confeccionado em
12 poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado com frisos
laterais, bordas arredondadas não cortantes e sem
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telescopamento. Massa mínima 0,75g. Norma ABNT NBR
14.865/2002 atualizada em junho de 2012, que deverá
constar na embalagem. Acondicionamento: Pacote plástico
lacrado com 100 unidades.
Copo descartável para água de 180ml, confeccionado em
poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado com frisos
laterais, bordas arredondadas não cortantes e sem
telescopamento. Massa mínima 1,62g. Norma ABNT NBR
14.865/2002 atualizada em junho de 2012, que deverá
constar na embalagem. Acondicionamento: Pacote plástico
lacrado com 100 unidades.
Corante, alimento, a base de urucum. Embalagem: pacote
com 100 gramas. Fardo com 10 pacotes.
Farinha d’agua tipo puba de 1ª qualidade pct 01 kg fardo
com 30 kg
Farinha seca de 1ª qualidade pct com 01 kg fardo com 30
kg
Feijão carioquinha tipo 1, acondicionado em embalagem
plástica, pacote com 1 kg., 1ª qualidade fardo com 30 kg.
Feijão mulata gorda rajado com descrição na embalagem de
1ª qualidade pct com 01 Kg fardo com 30 kg.
Feijão preto de 1ª qualidade pct com 01 kg fardo com 30 kg
Flocão de milho Pct de 500g, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade. Fardo com 20 pacotes
Floccão de arroz Pct de 500g, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade. Fardo com 20 pacotes.
Leite em pó, integral tradicional, enriquecido com vitamina A
e D. Embalagem: pacote com 400g. fardo com 50 unidades
Macarrão tipo espaguete, a base de farinha de sêmola,
com 500g, com identificação do produto, prazo de validade
e peso líquido, fardo com 20unidades.
Macarrão tipo parafuso pct com 500g fardo com 20
unidades
Milho para mingau pct 500g fardo com 20 unidades
Margarina cremosa produzida exclusivamente de gordura
vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno com
lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo contendo peso líquido 250g. Caixa
com 24 unidades
Molho de tomate temperado in natura: 270g;temperado in
natura: produto resultante da concentração de polpa de
tomates maduros, escolhidos sãos, sem pele e sementes
por processo tecnológico adequado, isento de fermentação,
composto por tomates, pastas de alho, cebola e salsão..
caixa com 24 unidades
Óleo comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem
colesterol, rico em vitamina E, caixa com 20unidades de
900ml, com identificação do produto, prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde.
Ovos brancos de galinha casca lisa, limpos e não trincados,
com embalagem em cartela de 2,5 dúzias, em caixa de
papelão
Proteína Texturizada de Soja Granulada, a partir de farinha
de soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína
concentrada de soja.. (500g) fardo com 20 unidades
Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: caju) Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: goiaba) Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
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200

10,26

2.052,00
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70,68

2.827,20
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34,20

2.052,00

Fardo

60
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Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
33 alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: acerola) Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
34 alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: maracuja)
- Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
Sal refinado iodado para consumo doméstico, Embalagem
35 contendo 1 kg, com identificação do produto, prazo de
validade e peso líquido. fardo com 30 kg.
Sardinha em óleo comestível lata com 130g caixa com 50
36
latas
Tempero seco, cominho e pimenta moída pct com 100g
37
Fardo com 50 unidades
Vinagre vinho branco 750 ml fardo com 12 unidades,
38 contendo identificação do produto, data de fabricação e
prazo de validade.
39 TOTAL

Fardo

60

34,20

2.052,00

Fardo

60

34,20

2.052,00

Fardo

40

17,10

684,00

CX

40

121,98

4.879,20

Fardo

100

30,78

3.078,00

Fardo

30

18,24

547,20
125.744,28

LOTE II – SECRETARIA DE SAUDE
ITEM
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

DISCRIMINAÇÃO
Achocolatado em pó instantâneo lata c/ 500 gramas caixa
com 30 unidades
Açúcar refinado pacotes com 1kg, apresentando coloração
uniforme, sabor característico, isento de materiais ferrosos,
parasitas, detritos de animais ou vegetais, odores
estranhos, sendo embalagem resistente de polietileno,
fardo com 30 kg.
Adoçante dietético líquido (aspartame), 100ml, referência
Zero Cal ou similar em qualidade Pct com 12 unidades
Amido de milho, em pó, tipo maisena. Produto amiláceo,
extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs
e limpas isentas de matéria terrosa e parasitos, não
podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso.
Aspecto: pó fino; cor: branca; odor e sabor próprio.
Embalagem (Caixa/Pacote) de 500g. caixa com 60
caixinhas
Arroz agulhinha tipo 01 longo constituído de grãos inteiros
com teor umidade máxima de 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos, acondicionado em fardo com 30
pacotes de 01 kg.
Azeitona verde em conserva, frasco com 200g caixa com 24
unidades
Aveia em flocos finos, embalagem com 200g. caixa com 48
unidades
Biscoito Cream Cracker pct c/ 400gm Caixa com 20 pacotes
Biscoito doce. Caixa com 20 pacotes de 400g.
Café torrado e moído de primeira qualidade (acondicionado
em Pacotes de 250 gramas.), empacotado a vácuo puro,
embalagem Aluminizada, prensado, almofadada, contendo
características de aspecto, cor, odor e sabor próprios. Fardo
com 20 pacotes.
Condimento – tempero completo s/ pimenta pote de 300g
caixa com 10 unidades
Copo de vidro liso – copo alto, tipo long drink, dimensões: 7
cm de diâmetro e 15 cm de altura, com variação admitida
de ± 3 cm. Caixa com 12 unidades
Copo descartável para café de 50ml, confeccionado em
poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado com frisos
laterais, bordas arredondadas não cortantes e sem
telescopamento. Massa mínima 0,75g. Norma ABNT NBR
14.865/2002 atualizada em junho de 2012, que deverá
constar na embalagem. Acondicionamento: Pacote plástico
lacrado com 100 unidades.

UND

QTD

V. MÉDIO

TOTAL

Cx

50

173,28

8.664,00

FD

80

79,23

6.338,40

Pct

6

35,34

212,04

CX

10

139,08

1.390,80

FD

100

78,66

7.866,00

CX

20

57,00

1.140,00

CX

10

106,02

1.060,20

CX
Cx

80
80

59,28
64,98

4.742,40
5.198,40

Fardo

40

91,20

3.648,00

CX

20

6,84

136,80

CX

200

29,64

5.928,00

CX

30

59,28

1.778,40

14. Copo descartável para água de 180ml, confeccionado em
poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado com frisos
laterais, bordas arredondadas não cortantes e sem
telescopamento. Massa mínima 1,62g. Norma ABNT NBR
14.865/2002 atualizada em junho de 2012, que deverá
constar na embalagem. Acondicionamento: Pacote plástico
lacrado com 100 unidades.
15. Corante, alimento, a base de urucum. Embalagem: pacote
com 100 gramas. Fardo com 10 pacotes.
16. Farinha d’agua tipo puba de 1ª qualidade pct 01 kg fardo
com 30 kg
17. Farinha seca de 1ª qualidade pct com 01 kg fardo com 30
kg
18. Farinha de arroz, produto à base de arroz pré-cozido,
adicionado de vitaminas e sais minerais, em pó,
acondicionado em lata ou depósito plástico apropriados,
hermeticamente fechados (Tipo Mucilon ou Nutrilon). Caixa
com 20 unidades
19. Feijão carioquinha tipo 1, acondicionado em embalagem
plástica, pacote com 1 kg., 1ª qualidade fardo com 30 kg.
20. Feijão mulata gorda rajado com descrição na embalagem
de 1ª qualidade pct com 01 Kg fardo com 30 kg.
21. Feijão preto de 1ª qualidade pct com 01 kg fardo com 30 kg
22. Flocão de milho Pct de 500g, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade. Fardo com 20 pacotes
23. Flocão de arroz Pct de 500g, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade. Fardo com 20 pacotes.
24. Leite em pó desnatado molico ou similar (exceto leite
modificado) lata com 400 gramas. Caixa com 24 unidades
25. Leite Nan1 Pro ou similar, acondicionado em embalagem
metálica resistente de 400 gramas. Caixa com 12 unidades
26. Leite Nestogenio2 ou similar acondicionado em embalagem
metálica resistente de 400 gramas. – Caixa com 12
unidades
27. Leite em pó, integral tradicional, enriquecido com vitamina
A e D. Embalagem: pacote com 400g. fardo com 50
unidades
28. Macarrão tipo espaguete, a base de farinha de sêmola,
com 500g, com identificação do produto, prazo de validade
e peso líquido, fardo com 20unidades.
29. Macarrão tipo parafuso pct com 500g fardo com 20
unidades
30. Milho para mingau pct 500g fardo com 20 unidades
31. Margarina cremosa produzida exclusivamente de gordura
vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno com
lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo contendo peso líquido 250g. Caixa
com 24 unidades
32. Mistura a base de amido, tipo Cremogema, acondicionado
em embalagem de papel resistente de 200 g, sabor
tradicional, 1ª qualidade. Caixa com 50 unidades
33. Molho de tomate temperado in natura: 270g;temperado in
natura: produto resultante da concentração de polpa de
tomates maduros, escolhidos sãos, sem pele e sementes
por processo tecnológico adequado, isento de fermentação,
composto por tomates, pastas de alho, cebola e salsão..
caixa com 24 unidades
34. Óleo comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem
colesterol, rico em vitamina E, caixa com 20unidades de
900ml, com identificação do produto, prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde.

CX

30

64,98

1.949,40

Fardo

20

6,84

136,80

Fardo

4

104,88

419,52

Fardo

4

104,88

419,52

CX

20

47,88

957,60

Fardo

20

121,98

2.439,60

Fardo

20

130,53

2.610,60

Fardo

4

132,24

528,96

Fardo

50

26,22

1.311,00

Fardo

50

36,48

1.824,00

CX

6

221,16

1.326,96

CX

8

207,48

1.659,84

CX

8

221,16

1.769,28

Fardo

50

201,78

10.089,00

Fardo

80

36,48

2.918,40

Fardo

20

47,88

957,60

Fardo

20

47,88

957,60

CX

20

41,04

820,80

CX

5

116,28

581,40

CX

20

29,64

592,80

CX

20

76,38

1.527,60

35. Ovos brancos de galinha casca lisa, limpos e não trincados,
com embalagem em cartela de 2,5 dúzias, em caixa de
papelão
36. Proteína Texturizada de Soja Granulada, a partir de farinha
de soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína
concentrada de soja.. (500g) fardo com 20 unidades
37. Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: caju) Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
38. Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: goiaba) Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
39. Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: acerola) Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
40. Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: maracuja)
- Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
41. Sal refinado iodado para consumo doméstico, Embalagem
contendo 1 kg, com identificação do produto, prazo de
validade e peso líquido. fardo com 30 kg.
42. Sardinha em óleo comestível lata com 130g caixa com 50
latas
43. Tempero seco, cominho e pimenta moída pct com 100g
Fardo com 50 unidades
44. Vinagre vinho branco 750 ml fardo com 12 unidades,
contendo identificação do produto, data de fabricação e
prazo de validade.
45. TOTAL

Cartela

400

10,26

4.104,00

Fardo

30

70,68

2.120,40

Fardo

80

34,20

2.736,00

Fardo

80

34,20

2.736,00

Fardo

80

34,20

2.736,00

Fardo

80

34,20

2.736,00

Fardo

15

17,10

256,50

CX

30

121,98

3.659,40

Fardo

60

30,78

1.846,80

Fardo

20

18,24

364,80
107.197,62

LOTE III – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ITEM
01
02

03

04
05
06
07

08
09

10

DISCRIMINAÇÃO
Achocolatado em pó instantâneo lata c/ 500 gramas caixa
com 30 unidades
Açúcar refinado pacotes com 1kg, apresentando coloração
uniforme, sabor característico, isento de materiais ferrosos,
parasitas, detritos de animais ou vegetais, odores estranhos,
sendo embalagem resistente de polietileno, fardo com 30 kg.
Arroz agulhinha tipo 01 longo constituído de grãos inteiros
com teor umidade máxima de 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos, acondicionado em fardo com 30
pacotes de 01 kg.
Azeitona verde em conserva, frasco com 200g caixa com 24
unidades
Biscoito Cream Cracker pct c/ 400gm Caixa com 20 pacotes
Biscoito doce. Caixa com 20 pacotes de 400g.
Café torrado e moído de primeira qualidade (acondicionado
em Pacotes de 250 gramas.), empacotado a vácuo puro,
embalagem Aluminizada, prensado, almofadada, contendo
características de aspecto, cor, odor e sabor próprios. Fardo
com 20 pacotes.
Condimento – tempero completo s/ pimenta pote de 300g
caixa com 10 unidades
Copo de vidro liso – copo alto, tipo long drink, dimensões: 7
cm de diâmetro e 15 cm de altura, com variação admitida de
± 3 cm. Caixa com 12 unidades
Copo descartável para café de 50ml, confeccionado em
poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado com frisos
laterais, bordas arredondadas não cortantes e sem
telescopamento. Massa mínima 0,75g. Norma ABNT NBR
14.865/2002 atualizada em junho de 2012, que deverá
constar na embalagem. Acondicionamento: Pacote plástico
lacrado com 100 unidades.

UND

QTD

V. MÉDIO

TOTAL

Cx

80

173,28

13.862,40

FD

200

79,23

15.846,00

FD

200

78,66

15.732,00

CX

30

57,00

1.710,00

CX
Cx

120
120

59,28
64,98

7.113,60
7.797,60

Fardo

40

91,20

3.648,00

CX

30

6,84

205,20

CX

200

29,64

5.928,00

CX

30

59,28

1.778,40

11

12
13
14
15
16
17
18

19

20
21

22
23
24

25

26

27

28

29

30

31

Copo descartável para água de 180ml, confeccionado em
poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado com frisos
laterais, bordas arredondadas não cortantes e sem
telescopamento. Massa mínima 1,62g. Norma ABNT NBR
14.865/2002 atualizada em junho de 2012, que deverá
constar na embalagem. Acondicionamento: Pacote plástico
lacrado com 100 unidades.
Corante, alimento, a base de urucum. Embalagem: pacote
com 100 gramas. Fardo com 10 pacotes.
Farinha d’agua tipo puba de 1ª qualidade pct 01 kg fardo
com 30 kg
Farinha seca de 1ª qualidade pct com 01 kg fardo com 30
kg
Feijão carioquinha tipo 1, acondicionado em embalagem
plástica, pacote com 1 kg., 1ª qualidade fardo com 30 kg.
Feijão mulata gorda rajado com descrição na embalagem de
1ª qualidade pct com 01 Kg fardo com 30 kg.
Feijão preto de 1ª qualidade pct com 01 kg fardo com 30 kg
Flocão de milho Pct de 500g, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade. Fardo com 20 pacotes
Flocão de arroz Pct de 500g, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade. Fardo com 20 pacotes.
Leite em pó, integral tradicional, enriquecido com vitamina A
e D. Embalagem: pacote com 400g. fardo com 50 unidades
Macarrão tipo espaguete, a base de farinha de sêmola, com
500g, com identificação do produto, prazo de validade e
peso líquido, fardo com 20unidades.
Macarrão tipo parafuso pct com 500g fardo com 20
unidades
Milho para mingau pct 500g fardo com 20 unidades
Margarina cremosa produzida exclusivamente de gordura
vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno com
lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo contendo peso líquido 250g. Caixa
com 24 unidades
Molho de tomate temperado in natura: 270g;temperado in
natura: produto resultante da concentração de polpa de
tomates maduros, escolhidos sãos, sem pele e sementes
por processo tecnológico adequado, isento de fermentação,
composto por tomates, pastas de alho, cebola e salsão..
caixa com 24 unidades
Óleo comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem
colesterol, rico em vitamina E, caixa com 20unidades de
900ml, com identificação do produto, prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde.
Ovos brancos de galinha casca lisa, limpos e não trincados,
com embalagem em cartela de 2,5 dúzias, em caixa de
papelão
Proteína Texturizada de Soja Granulada, a partir de farinha
de soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína
concentrada de soja.. (500g) fardo com 20 unidades
Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: caju) Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: goiaba) Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: acerola) Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.

CX

30

64,98

1.949,40

Fardo

80

6,84

547,20

Fardo

30

104,88

3.146,40

Fardo

15

104,88

1.573,20

Fardo

80

121,98

9.758,40

Fardo

80

130,53

10.442,40

Fardo

15

132,24

1.983,60

Fardo

80

26,22

2.097,60

Fardo

80

36,48

2.918,40

Fardo

150

201,78

30.267,00

Fardo

120

36,48

4.377,60

Fardo

40

47,88

1.915,20

Fardo

60

47,88

2.872,80

CX

40

41,04

1.641,60

CX

30

29,64

889,20

CX

60

76,38

4.582,80

Cartela

600

10,26

6.156,00

Fardo

60

70,68

4.240,80

Fardo

80

34,20

2.736,00

Fardo

80

34,20

2.736,00

Fardo

80

34,20

2.736,00

32

Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado, não
alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor: maracujá)
- Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
Sal refinado iodado para consumo doméstico, Embalagem
contendo 1 kg, com identificação do produto, prazo de
validade e peso líquido. fardo com 30 kg.
Sardinha em óleo comestível lata com 130g caixa com 50
latas
Tempero seco, cominho e pimenta moída pct com 100g
Fardo com 50 unidades
Vinagre vinho branco 750 ml fardo com 12 unidades,
contendo identificação do produto, data de fabricação e
prazo de validade.
TOTAL

33

34
35
36

Fardo

80

34,20

2.736,00

Fardo

15

17,10

256,50

CX

40

121,98

4.879,20

Fardo

50

30,78

1.539,00

Fardo

20

18,24

364,80
182.964,3

LOTE IV– SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITEM
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

DISCRIMINAÇÃO
Achocolatado em pó instantâneo lata c/ 500 gramas caixa
com 30 unidades
Açúcar refinado pacotes com 1kg, apresentando
coloração uniforme, sabor característico, isento de
materiais ferrosos, parasitas, detritos de animais ou
vegetais, odores estranhos, sendo embalagem resistente
de polietileno, fardo com 30 kg.
Arroz agulhinha tipo 01 longo constituído de grãos inteiros
com teor umidade máxima de 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos, acondicionado em fardo com 30
pacotes de 01 kg.
Azeitona verde em conserva, frasco com 200g caixa com
24 unidades
Biscoito Cream Cracker pct c/ 400gm Caixa com 20
pacotes
Biscoito doce. Caixa com 20 pacotes de 400g.
Café torrado e moído de primeira qualidade
(acondicionado em Pacotes de 250 gramas.),
empacotado a vácuo puro, embalagem Aluminizada,
prensado, almofadada, contendo características de
aspecto, cor, odor e sabor próprios. Fardo com 20
pacotes.
Condimento – tempero completo s/ pimenta pote de 300g
caixa com 10 unidades
Copo de vidro liso – copo alto, tipo long drink, dimensões:
7 cm de diâmetro e 15 cm de altura, com variação
admitida de ± 3 cm. Caixa com 12 unidades
Copo descartável para café de 50ml, confeccionado em
poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado com
frisos laterais, bordas arredondadas não cortantes e sem
telescopamento. Massa mínima 0,75g. Norma ABNT
NBR 14.865/2002 atualizada em junho de 2012, que
deverá constar na embalagem. Acondicionamento:
Pacote plástico lacrado com 100 unidades.
Copo descartável para água de 180ml, confeccionado em
poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado com
frisos laterais, bordas arredondadas não cortantes e sem
telescopamento. Massa mínima 1,62g. Norma ABNT
NBR 14.865/2002 atualizada em junho de 2012, que
deverá constar na embalagem. Acondicionamento:
Pacote plástico lacrado com 100 unidades.
Corante, alimento, a base de urucum. Embalagem:
pacote com 100 gramas. Fardo com 10 pacotes.
Farinha d’agua tipo puba de 1ª qualidade pct 01 kg fardo
com 30 kg
Farinha seca de 1ª qualidade pct com 01 kg fardo com
30 kg

UND

QTD

V. MÉDIO

TOTAL

Cx

20

173,28

3.465,60

FD

30

79,23

2.376,90

FD

40

78,66

3.146,40

CX

3

57,00

171,00

CX

50

59,28

2.964,00

Cx

50

64,98

3.249,00

Fardo

20

91,20

1.824,00

CX

5

6,84

34,20

CX

100

29,64

2.964,00

CX

20

59,28

1.185,60

CX

20

64,98

1.299,60

Fardo

5

6,84

34,20

Fardo

5

104,88

524,40

Fardo

2

104,88

209,76

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

Feijão carioquinha tipo 1, acondicionado em embalagem
plástica, pacote com 1 kg., 1ª qualidade fardo com 30 kg.
Feijão mulata gorda rajado com descrição na embalagem
de 1ª qualidade pct com 01 Kg fardo com 30 kg.
Feijão preto de 1ª qualidade pct com 01 kg fardo com 30
kg
Flocão de milho Pct de 500g, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade. Fardo com 20
pacotes
Flocão de arroz Pct de 500g, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade. Fardo com 20
pacotes.
Leite em pó, integral tradicional, enriquecido com
vitamina A e D. Embalagem: pacote com 400g. fardo com
50 unidades
Macarrão tipo espaguete, a base de farinha de sêmola,
com 500g, com identificação do produto, prazo de
validade e peso líquido, fardo com 20 unidades.
Macarrão tipo parafuso pct com 500g fardo com 20
unidades
Milho para mingau pct 500g fardo com 20 unidades
Margarina cremosa produzida exclusivamente de gordura
vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno
com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo contendo peso líquido 250g. Caixa
com 24 unidades
Molho de tomate temperado in natura: 270g;temperado in
natura: produto resultante da concentração de polpa de
tomates maduros, escolhidos sãos, sem pele e sementes
por processo tecnológico adequado, isento de
fermentação, composto por tomates, pastas de alho,
cebola e salsão.. caixa com 24 unidades
Óleo comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem
colesterol, rico em vitamina E, caixa com 20unidades de
900ml, com identificação do produto, prazo de validade,
c/ registro do Ministério da Saúde.
Ovos brancos de galinha casca lisa, limpos e não
trincados, com embalagem em cartela de 2,5 dúzias, em
caixa de papelão
Proteína Texturizada de Soja Granulada, a partir de
farinha de soja desengordurada, proteína isolada de soja
e proteína concentrada de soja.. (500g) fardo com 20
unidades
Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado,
não alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor:
caju) – Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado,
não alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor:
goiaba) – Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado,
não alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor:
acerola) – Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
Suco de frutas, concentrado e integral, não fermentado,
não alcoolico, pasteurizado e homogeneizado (sabor:
maracujá) – Frasco com 500 ml, Fardo com 12 unidades.
Sal refinado iodado para consumo doméstico,
Embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto,
prazo de validade e peso líquido. Fardo com 30 kg.
Sardinha em óleo comestível lata com 130g caixa com 50
latas
Tempero seco, cominho e pimenta moída pct com 100g
Fardo com 50 unidades

Fardo

15

121,98

1.829,70

Fardo

15

130,53

1.957,95

Fardo

5

132,24

661,20

Fardo

30

26,22

786,60

Fardo

30

36,48

1.094,40

Fardo

100

201,78

20.178,00

Fardo

30

36,48

1.094,40

Fardo

10

47,88

478,80

Fardo

20

47,88

957,60

CX

10

41,04

410,40

CX

4

29,64

118,56

CX

10

76,38

763,80

Cartela

300

10,26

3.078,00

Fardo

20

70,68

1.413,60

Fardo

30

34,20

1.026,00

Fardo

30

34,20

1.026,00

Fardo

30

34,20

1.026,00

Fardo

30

34,20

1.026,00

Fardo

4

17,10

68,40

CX

30

121,98

3.659,40

Fardo

10

30,78

307,80

36.

37.

Vinagre vinho branco 750 ml fardo com 12 unidades,
contendo identificação do produto, data de fabricação e
prazo de validade.
TOTAL

Fardo

4

18,24

72,96
66.484,23

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
b) Fornecer produtos com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
c) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
d) Atender prontamente as requisições de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
e) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de
negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da
qualidade do objeto.
f) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre
o respectivo contrato.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do
contrato decorrente da presente licitação.
b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento;
c) Na existência de erros na documentação fiscal apresentada, a Contratante devolverá a fatura
à Contratada dentro do prazo máximo de dois (2) dias úteis, passando prazo para pagamento a
ser contado a partir de sua reapresentação.
d) Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do
objeto.
e) Proporcionar os meios necessários para que a Contratada possa desempenhar com presteza
os serviços contratados dentro das normas acordadas.

Brejo de Areia, 05/02/2020

Joabio Matias Maia Filho
Secretario de Administração

PREGÃO N.º __/2020

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa _____, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada na
_____ (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do
artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite
a participar do Pregão n.º _____/2020, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou
concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e que se submete a todos os
seus termos.

Brejo de Areia (MA), _____ de _____ de 2020.

_________________________________
(Nome, assinatura e o n.º da identidade do declarante)

PREGÃO N.º __/2020

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ref.: PREGÃO N.º __/2020 – CPL7
_____, inscrito no CNPJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____,
portador (a) da Carteira de Identidade n.º _____ e do CPF n.º _____, DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: Empregamos (ou Não empregamos) menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condição de aprendiz.

___________________
Data
__________________
(representante legal)

PREGÃO N.º __/2020

(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA JUNTO COM O
CREDENCIAMENTO)
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa ___________________, CNPJ nº ___________, está
localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento
do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários
pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:
C.E.P.:
PONTO DE REFERÊNCIA:
TELEFONE:

Local: ________________________, _____ de _________________ de 2020.

_____________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
E CARIMBO DA EMPRESA

Acompanhada de no Mínimo 04 (quatro) Fotografias em cores da sede da empresa (tamanho mínimo
de 10cm x 15cm) da área externa (fachada) e interna (escritório, depósito, etc.), comprovando que a
empresa possui local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade
da mesma

PREGÃO N.º __/2020
ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO N.º _____ /2020
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
COMO
CONTRATANTE,
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO
DE
AREIA-MA,
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO, E DO OUTRO,
COMO CONTRATADA A EMPRESA
____________________.
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, que entre si
fazem, de um lado como Contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA, com
a sede Rua da Assembléia de Deus, 06, Centro, Brejo de Areia-MA, CEP: 65.315.000, inscrita
no CNPJ N.º 01.612.318/0001-96, pelo prefeito municipal, o Sr. Francisco Alves da Silva,
portador da Cédula de Identidade nº .......................... e do CPF nº .........................., e do outro,
____________, doravante denominada CONTRATADA, sediada na ________________, Estado
do Maranhão, CNPJ n.º _________, Inscrição Estadual n.º __________, neste ato representado
pelo Sr. _________________, R.G. n.º ________, CIC n.º ___________, tem entre si ajustado
o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666,
de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para
fornecimento de gêneros perecíveis para atender a demanda das diversas secretarias, conforme
especificações e quantidades detalhadas no Anexo I, do Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO
§ 1° - O fornecimento, objeto deste Contrato, será executado parceladamente,
obedecidas as especificações e quantidades solicitadas pela Contratante, em conformidade com
o anexo I do Termo de Referência e Proposta de Preços.
§ 2º - A entrega será feita no prazo máximo de 48 horas a contar da data e horário
do recebimento da respectiva ordem de Fornecimento, expedido pela CONTRATANTE.
§ 3° - O recebimento dar-se-á através do Almoxarifado da Contratante, em
conformidade com o inciso II do Art. 73 da Lei 8.666/93:
a) Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade dos materiais com as especificações do Edital.
b) Definitivamente, em até 03 (três) dias, após a verificação da qualidade e
quantidade dos materiais.
§ 3° - A contratada garantirá que o objeto entregue, obedeça exatamente às
especificações oferecidas, e se obriga a providenciar, às suas expensas, a substituição de

qualquer parte do fornecimento no prazo máximo de 3 (três) dias, no endereço indicado no
parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, desde que:
a) Não atenda as especificações constantes no Termo de Referência;
b) Seja recusado, por apresentar defeitos e/ou impropriedade para o
consumo, pelo almoxarifado da Contratante;
§ 4° - No caso de não serem tomadas providencias dentro de 48 (quarenta e oito)
horas da solicitação para a substituição mencionada no parágrafo anterior, a Contratante poderá
adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.
§ 5° - Caso a data de recebimento coincida com dia em que não haja expediente na
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-Ma, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
§ 1° - O valor global do(s) lotes (s), é de R$ ____________ (_____________).
§ 2° - O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, através de cheque nominativo, mediante apresentação da nota fiscal com o atestado de
recebimento pelo Chefe do Setor de Material e Patrimônio.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
O Contrato a ser firmado terá vigência até 12 meses, contados de sua assinatura.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Obriga-se, ainda a contratada, sem
prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta naquilo que não contrariar as
disposições deste instrumento:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
Fornecer produtos com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
Atender prontamente as ordens de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de
negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos
decorrentes da qualidade do objeto.
Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir
sobre o respectivo contrato.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Acompanhar e fiscalizar todos os
procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações:
• 04.122.0020.2004.0000 Manut. Func. Sec. Adm. Plan. e Finanças
• 3390.30.00 Material de Consumo
• 12.122.0120.2022.0000 Manut. da Sec. Educ. Cult. Desporto e Lazer
• 3390.30.00 Material de Consumo
• 10.122.0090.2067.0000 Manut Func da Secretaria de Saúde
• 3390.30.00 Material de Consumo
• 08.122.0050.2059.0000 Manut. e Func. da Sec. Ação e Bem-Estar Social
• 3390.30.00 Material de Consumo
CLÁUSULA OITAVA – DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:
a) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do
serviço, por dia de atraso no inicio da execução dos trabalhos;
b) além da multa aludida na letra “a”, a Contratada poderá, garantida ampla defesa,
aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação,
as seguintes sanções;
b.1) advertência;
b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos
casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da
Contratante;
b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas
juntamente com a prevista no b.2.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei
n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou
em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do Contratante e sempre mediante
instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do
Maranhão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da comarca de Bom Jardim, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias,
de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brejo de Areia - MA, ___ de __________ de 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SEC. DE ADM.
__________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1ª _______________________
2ª _______________________

PREGÃO N.º __/2020
ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA
A
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-Ma
Comissão Permanente de Licitação-CPL
REF.: Proposta de Preços Pregão nº ___/2020

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. sa. a nossa proposta
relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos
pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com
a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.
Item

Material

Quant.

Valor unit.

Valor total

1. VALOR TOTAL LOTE I - Sec. de Administração: R$ _______________(por extenso)
2. . VALOR TOTAL LOTE II - Sec. de Saúde: R$ ___________________(por extenso)
3. VALOR TOTAL LOTE III - Sec. de Educação: R$ _________________(por extenso)
4. VALOR TOTAL LOTE IV - Sec. de Assist. Social: R$ ______________(por extenso)
5. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data
da abertura da proposta.
6. PRAZO PARA FORNECIMENTO: Imediatamente após a solicitação.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edital.
8. DADOS PESSOAIS: Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato,
profissão, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa.
9. DADOS BANCÁRIOS:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Nome da Sede da Empresa (Ma), ___ de _________ de 2020
Atenciosamente,
_________________________________
Nome do responsável com carimbo ou
CPF, RG e cargo na empresa

